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СЕКЦІЯ №1: «АКУСТИКА ТА АКУСТОЕЛЕКТРОНІКА»
УДК 681.883.9
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СИГНАЛОВ
Ю.З. Феджора
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: fedzhora.yura@gmail.com
В данной статье рассматривается принцип обнаружения сигналов на фоне помех
для информационно-измерительного комплекса. Сам комплекс предназначен для
автоматического дистанционного контроля целостности продуктопровода непрерывным
анализом параметров физических полей, предваряющих и сопровождающих процесс
локального разрушения стенки трубы в результате сверления или импульсного
воздействия, приводящего

к

утечке

продукта. Представлен пример программы для

обнаружения полезного сигнала на фоне помех.
This article discusses the principle of detecting signals from the noise background for
the information-measuring system. The complex is designed for automatic remote control
product pipeline integrity continuous analysis of parameters of physical fields, preceded and
accompanied the process of local failure of the pipe wall by drilling or pulse action, leading to
leakage. The article is an example program for the detection of the desired signal from the
noise background.
Ключевые слова: обнаружение сигналов, трубопровод, диагностика, информационноизмерительный комплекс, программа, защита.
Key words: signal detection, diagnostics, pipeline, information and measuring system,
program, protection.
Вступление
В наше время, нефтегазопроводы, наряду с линиями электропередачи высокого
напряжения

и

железнодорожным

транспортом,

являются

ключевыми

элементами,

обеспечивающими функционирование народнохозяйственного комплекса. Повреждение трубы
по причинам старения металла или внешнего механического воздействия, случайного, в
результате нарушения правил выполнения земляных работ, или аварий инженерных
сооружений в зоне трубопровода, преднамеренного с целью хищения продукта, или нарушения
его функционирования, ведёт при неблагоприятных условиях к техногенным, экологическим
катастрофам с человеческими жертвами и экономическим потерям.
Имеющаяся аппаратура дистанционного управления и контроля технологическим
оборудованием

действующих

трубопроводов

(насосы,

компрессоры,

задвижки)

не

предназначена для обнаружения процесса разрушения трубы, что привело к необходимости
разработки специальных технических средств для решения этой задачи - устройств
обнаружения повреждений трубопроводов реального времени.
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Обнаружение повреждения по средствам активной локации
Метод обнаружения утечки в данном комплексе реализуется по средствам активной
локации. Этот метод предусматривает то, что нам заранее известны характеристики
излучаемого для локации сигнала. Так как обнаружение происходит в неизвестной среде,
обнаружитель

должен учитывать наличие помех в среде (тело трубопровода), ослабление

сигнала, вероятность правильного и ложного обнаружения, а так же тот факт, что пришедший
сигнал будет иметь случайную амплитуду и фазу. В самом простом случае схематически
обнаружитель и решаемую им задачу можно изобразить так, как показано на рис.1.

u(t )  Av(t )  n(t )

B

Обнаружитель

Рис.1. Простейшее схематическое изображения обнаружителя
Здесь v(t ) - функция времени (детерминированная либо случайная), описывающая
сигнал;

A - случайная величина с возможными значениями a 0 =0 и a1 =1, причем 0
соответствует ситуации отсутствия сигнала, а 1 – ситуации наличия сигнала:

a0  0,
A 
a1  1.

(1)

n(t ) - помеха («шум»), представляющая собой случайный процесс, маскирующий сигнал;
B - случайная величина с возможными значениями b0 =0 и b1 =1, причем 0 соответствует
принятию решения об отсутствии сигнала, а 1 – принятию решения о наличии сигнала:

b0  0,
B
b1  1.

(2)

Существуют различные критерии оптимального обнаружения сигналов. Наиболее
подходящим для нашей ситуации будет критерий максимальной весовой разности:

  D   0 F  max

(3)

где F - вероятность ложной тревоги; D - вероятность правильного обнаружения.
Охарактеризуем обнаружитель (рис.1) решающей функцией

b1  1,
C (u1 )  B  
b0  0.
Приведем

рисунок,

на

котором

показано

самый

(4)
простой

тип

обнаружителя

охарактеризуем решающей функцией.

u1 (t )

C (u1 )

b1  1
b0  0

Рис.2. Обнаружитель, охарактеризованный решающей функцией
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Будем искать правило выработки решения, исходя из критерия максимальной весовой
разности.
Вероятность правильного обнаружения сигнала на фоне помехи можно определить через
частоту правильных ответов, которая в свою очередь, может быть определена через среднее
значение СВ C (u1 )  B :


D

 C (u )W
1

сш

(5)

(u1 )du1



где

u1

- вектор, образованный отсчетами смеси сигнала с помехой на временном интервале

существования сигнала (предполагаем, что этот интервал, как и сам сигнал, известны точно),
поэтому интеграл в соотношении (5), по существу, многократный;

Wсш (u1 ) - плотность распределения смеси сигнала с помехой.
Таким образом, оптимальный по критерию максимальной весовой разности обнаружитель
должен для наблюдаемого сигнала

u1 (t )

вычислять отношение правдоподобия

(u1 ) ,

сравнивать его с порогом  0 и выдавать решение «есть сигнал» при превышении порога, и
«нет сигнала» - при отсутствии превышения. Структурная схема алгоритма оптимального
обнаружителя представлена на рис.3.
Начало

Вычисление (u1 )

(u1 )   0 ?

Нет сигнала ( B  C (u1 )  0 )

Есть сигнал ( B  C (u1 )  1 )

Конец
Рис. 3. Структурная схема алгоритма оптимального обнаружителя
Далее, исходя из реальных заданных параметров, покажем пример моделирования
оптимального обнаружителя гармонического сигнала с неизвестной начальной фазой в среде
MatLab.
Смоделируем ситуацию в двухканальном обнаружителе, соответствующую следующим
параметрам сигнала и помехи: а) сигнал – это отрезок протяженностью 1с гармонического
сигнала  (t )  A cos(2f 0 t   ) с параметрами: A  7 В, f 0  3 кГц,

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/
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распределенная на интервале [0,2 ] ; б) верхняя граничная частота ограниченного по частоте
белого шума

f в =6кГц, стандартное отклонение шума

 ш  2 В.

Полученный результат

покажем на рис.4.

Рис. 4. Обнаруженный сигнал на фоне помех.
На рис.4 виден спектральный пик, обусловленный наличием гармонического сигнала.
Существенное превышение этим пиком уровня помехи и дает возможность обнаружения
сигнала на фоне помехи.
Выводы
Исходя из полученных результатов, можно видеть, что наиболее подходящим для
выявления полезного сигнала на фоне помех можно считать обнаружитель с неизвестной
начальной фазой. График, полученный путем моделирования оптимального обнаружителя в
среде Matlab, наглядным образом демонстрирует нам превышения порога уровня полезного
сигнала на фоне помех и выделение его для последующей обработки.
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УДК 621.3
ПРОБЛЕМИ РОЗРАХУНКУ ТА ПРОЕКТУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ В
МЕДИЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПРИЛАДАХ
А.С. Солоха
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: anisoloha@gmail.com
В статье на основе анализа 40 диссертаций, 30 статей современных научных
журналов, 25 патентов Украины, России, США и Германии выведены основные
тенденции исследования в области применения ультразвука в медицине. Определена
основная

проблема

биологическом

расчета

объекте.

задачи

по

Предложена

ультразвукового

преобразователя,

распространения

продольных

возбуждению

ультразвуковых

математическая

которая

учитывает

ультразвуковых

волн,

модель
реальные

которые

волн

в

дискового
условия

возбуждаются

кинематической нагрузкой.
The article based on analyzing of 40 theses, 30 articles from different scientific journals,
25 patents of Ukraine, Russia, USA and Germany. This led us to determine the main trends and
points in researching of application of ultrasound in medicine. The main problem is the
ultrasonic waves propagation in a biological object. The mathematical model of disk ultrasonic
transducer is proposed in the article. It takes real conditions of propagation ultrasonic waves
provide by kinematic load.
Ключові слова: ультразвуковий перетворювач, біологічний об’єкт, діагностична
система.
Key words: ultrasonic transducer, biological object, imaging system.
Введение
Достоверность результатов ультразвукового исследования внутренних органов человека
определяет качество медицинского диагноза и результативность лечения тех или иных
патологий. Разработка математических моделей процессов возбуждения ультразвуковых волн
в биологических объектах, их отражения от различного рода неоднородностей и регистрация,
которые адекватны реальным ситуациям, являются необходимым условием создания нового
поколения медицинских акустических приборов.
Построенные на неверных представлениях программные продукты для визуализации
акустических сигналов существенно осложняют, а в некоторых случаях делают просто
невозможной, правильную медицинскую диагностику исследуемой патологии.
Литературный обзор
Основные

направления

исследований

показал

анализ

литературных

источников.

Деятельность научных исследователей Российской Федерации, Украины и Европы, связанных с
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медицинской акустикой, развивается в трех направлениях: усовершенствование методов
преобразования акустического сигнала, визуализация электрического сигнала и дальнейшие
улучшения алгоритмов по обработке полученного изображения.
Как следует из содержания автореферата диссертации Акатова М.С. [1] основной целью
является исследование и разработка аппаратуры повышенной точности для ультразвуковой
медицинской диагностики. Автор предполагает решение задач по усовершенствованию
базовых алгоритмов обработки информации, однако при прочтении автореферата становиться
ясным, что решение задачи излучения и распространения волн даже не вноситься в перечень
основных задач диссертации.
Задачи, связанные с разработкой УЗ диагностической аппаратуры повышенной точности
рассматривает в своей работе Нагулин С. Н [2] и ставит задачи связанные с разработка
алгоритмов и устройств улучшения характеристик ультразвуковых эхотомоскопов. Дальнейшие
действия в работе посвящены оптимизации и уменьшению используемых вычислительных
ресурсов и сокращения объемов памяти при реализации данного алгоритма. Для таких целей
требуется тщательное решение задачи излучения, распространения и отражения от
неоднородностей биообъекта.
В качестве источников привлечены также статьи из научных журналов таких как
Акустический журнал, "Медицинская техника", Acoustical Scienceand Technology. Ultrasound in
Medicine. Проблема математического моделирования процесса возбуждения ультразвуковых
волн

и

их

отражения

от

неоднородностей

биологических

тканей

не

нашла

своего

удовлетворительного решения по настоящее время даже для единичного источника.
Именно это определило направления исследований результаты, которой представлены в
данной статье.
Основная часть
Математическая модель УЗ тракта состоит из: излучателя, биологического объекта, в
котором имеется отражатель и приемника.
θ

θ0

φ0

φ
X1

r0
r

Рис. 1. Типовой преобразователь в режиме возбуждения ультразвуковых волн
Целью этих исследовании является изучение особенностей процесса возбуждения
ультразвуковых волн в упругом полупространстве с бесконечно малым модулем сдвига путем
создания смещения материальных частиц на поверхности полупространства в радиусе
нагружения.
Первая задача заключается в нахождении амплитудных значений компонентов вектора
смещения в произвольно выбранной точке упругого полупространства, с исчезающим
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бесконечно малым модулем сдвига, при условии, что на поверхности полупространства в
круговой области радиуса

exp( it )

нормальное

r0 существует гармоническое, изменяющееся во времени по закону
к

поверхности

полупространства

смещение

амплитуды

U 0 .Математическая формулировка задачи в сферической системе координат связанной с
центром области существования внешних воздействий (рис. 1) записывается следующим
образом: найти осесимметричное решение уравнение:
(

 2 (t )  k 2 (t )  0

(1)

где (t ) – скалярный потенциал волнового поля, который удовлетворяет следующие условие
на поверхности полупространства:

1 
 U 0 r  [0, r0 ]
r    

(
(2)

2

Вторая

задача

заключается

в

определение

частотной

характеристики

ультразвукового преобразователя с дисковым пъезоэлементом радиуса  0 который нагружен
на упругое полупространство с абсолютно мягкой границей.

Рис. 2. Дисковый пьезоэлектрический преобразователя в режиме возбуждения
ультразвуковых волн в акустической нагрузке
Решение

второй

задачи

позволяет

определить

величину

воздействия

на

полупространство, т. е. смещение U 0 , как функцию разности электрических потенциалов,
которая прикладываться к входу преобразователя зависящую от геометрических, физикомеханических параметров элементов преобразователя и частоты смены знака электрического
потенциала.
Объедение результатов решение этих двух задач позволяет смоделировать реакцию
биообъекта на электрический сигнал на входе преобразователя.
С помощью этих модельных представлений можно исследовать закономерности
отражения продольной сферической волны от различных неоднородностей внутри биообъекта.
Решение более общей задачи, которая подразумевает моделирование не только
процесса излучения, но и процесса отражения продольных сферических ультразвуковых волн
составляет теоретическую основу для разработки физически содержательного программного

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

16 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е

продукта, с помощью которого выполняется процедура визуализации отражающих УЗ волны
объектов.
Адекватность математических моделей процесса излучения и отражения УЗ волн
реальным процессам, которые происходят при УЗ диагностических исследованиях определяет
достоверность этих исследований и в конечном счете жизнь пациента.
Выводы
В результате исследования доступных литературных источников было установлено, что
при моделировании источников ультразвуковых колебаний, применяющихся в медицинской
диагностической аппаратуре, не учитываются конечные размеры площадки нагружения, не
рассматривается задача о возбуждении продольных волн с поверхности полупространства.
Этих фактов достаточно для утверждения, что результаты полученные в работах, нельзя
использовать, как основу для создания компьютерной программы обработки акустических
сигналов и построения результирующего медицинского изображения.
В работе поставлена задача, которая учитывает реальные условия распространения
ультразвуковых продольных волн в биологическом объекте и условия формирования
кинематической нагрузки на поверхности биологического объекта.
Предложен метод решения задачи о возбуждении сферических продольных волн,
которые возбуждаются нормальными к поверхности биологического объекта смещениями,
заданными в круговой области конечного радиуса.
Предложена математическая модель дискового преобразователя акустической нагрузкой
которого является полупространство – биологический объект.
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УДК 621.9.048.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОЧИСТКЕ СТЕКЛЯННОЙ ТАРЫ
Б.В. Грабин
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: earl.alucard@gmail.com
В данном докладе рассматривается использование акустических технологий для
очистки стеклянной тары. Показана роль ультразвука в данном процессе, изучены
процессы, способствующие очистке с помощь акустических технологий. Предлагается
два подхода к выбору вариантов конструктивного решения этой задачи.
This report discusses the use of acoustic technologies for cleaning glassware. The role
of ultrasound in the process, to study the processes that contribute to cleaning using acoustic
technology. There are two approaches to choosing options constructive solution of this
problem.
Ключевые

слова:

акустические

технологии,

ультразвук,

кавитация,

очистка

стеклянной тары, ультразвуковая очистка, акустические течения.
Key words: cavitation effects, cleaning items, pollution, acoustics, ultrasonic cleaning,
ultrasonic cavitation.
Вступление
В настоящий момент для очистки стеклянной тары от загрязнений применяются
конвеерные моечные машины, в которых используются значительные количества воды со
специальными добавками моющих веществ. Моющий раствор, использованный при очистке
стеклотары, после очистных сооружений сбрасывается в естественные водоемы. Растворенные
в ней ингридиенты не могут быть полностью удалены в очистных сооружениях. В итоге
происходит постоянное ухудшение экологической обстановки.
Внедрение акустических технологий в промышленные процессы мойки и очистки
стеклянной посуды в перспективе должно позволить существенно сократить расход моющих
веществ, что в свою очередь приведет к улучшению экологической обстановки. Кроме того
время, затрачиваемое на обработку должно сократится по меньшей мере в два раза, при этом
расход электроэнергии должен сохранится на прежнем уровне.
Исследования показали, что в зависимости от вида загрязнения преобладающую роль в
очистке играют различные процессы. Так, разрушение слабо взаимосвязанных загрязнений
происходит, в основном, под действием пульсирующих (незахлопыващихся) кавитационных
пузырьков. На краях пленки загрязнений пульсирующие пузырьки, совершая интенсивные
колебания, преодолевают силы сцепления пленки с поверхностью, проникают под пленку,
разрывают и отслаивают ее.
Акустические течения осуществляют ускоренное удаление загрязнений с поверхности.
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Если же загрязнения прочно связаны с поверхностью, то для их разрушения и удаления с
поверхности необходимо наличие захлопывающихся кавитационных пузырьков, создающих
микроударное воздействие на поверхность.
Анализ современных методов создания кавитационных эффектов и возможностей их
применения для очистки предметов от загрязнений
Ультразвуковая очистка осуществляется, как правило, в ваннах различной емкости с
встроенными в дно излучателями.
Для осуществления необходимого режима ультразвуковой очистки необходим выбор
оптимальных значений интенсивности ультразвука и частоты колебаний.
С повышением частоты кавитационный пузырек не достигает конечной стадии
захлопывания, что снижает микроударное действие кавитации. Чрезмерное понижение частоты
приводит к увеличению уровня воздушного шума, и требует увеличения габаритов излучателя.
Поэтому большинство промышленных установок работает в диапазоне 18-44 килогерц.
Повышение интенсивности ультразвука сверх определенного предела приводит к
увеличению амплитудного значения давления, и кавитационный пузырек вырождается в
пульсирующий.
При малых значениях интенсивности слабо выражена кавитация и все вторичные
эффекты, возникающие в жидкости при введении ультразвуковых колебаний и определяющие
2

эффективность очистки. Рабочий интервал интенсивности составляет 1-10 Вт/см .
Большую роль в процессе очистки играет правильно подобранный состав моющей
жидкости. При этом необходимо учитывать свойства материала очищаемой детали и вид
загрязнений.
Моющая

жидкость

должна

вступать

в

химическое

взаимодействие

только

с

поверхностными загрязнениями, но не с материалом очищаемого изделия.
Существенное влияние на протекание и развитие в моющих растворах специфических
явлений, возбуждаемых ультразвуком, оказывают физико-химические свойства жидкости.
Повышение упругости пара внутри пузырька резко снижает интенсивность кавитации, поэтому,
например, применение для ультразвуковой очистки водных растворов более эффективно, чем
применение органических растворителей.
Процесс очистки, в конечном итоге, должен позволить удалять с внешней и внутренней
поверхности, например, бутылки - загрязнения в виде слабо связанных с поверхностью и
кавитационно-стойких жировых пленок растительных и животных жиров, а также минеральных
масел. Кроме того подлежат удалению сухие остатки пищевых продуктов и грязевые пятна, а
так же бумажные этикетки, и алюминиевая фольга или её остатки.
Для этого необходимо создать кавитационный кластер в обьеме моющей жидкости,
расположить очищаемую посуду в обьеме, занимаемым кластером и добиться достаточного
уровня кавитационной активности класстера. Кроме того необходимо учитывать, что
размещение

очищаемого

предмета

в

кластере

может

привести

пространственных форм и его динамики.
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При создании кластера нужно учитывать что стекло является серьезным препятствием
для проникновения акустических колебаний вовнутрь бутылки. По этой причине предлагается
два подхода к выбору вариантов конструктивного решения этой задачи.
В первом варианте излучатель наращивается тонким концентратором - волноводом,
вставляемым во внутреннюю полость очищаемой бутылки. При этом задача волновода возбудить кавитацию во внутренней полости. Другая возможность в этом варианте использовать не волновод, а специально разработанные тонкие цилиндрические излучатели.
В таком конструктивном решении есть ряд недостатков. Прежде всего, в связи с
отсутствием готовых разработок таких изделий, даже для проведения экспериментальных
работ потребовалось бы выполнять расчеты, разработку, конструирование и макетирование
тонкого

цилиндрического

излучателя.

При

этом

невозможно

априорно

гарантировать

положительный исход экспериментальных работ хотя бы потому, что по предварительной
оценке, резонансная частота такого преобразователя должна находится в диапазоне 100-300
кГц. При таких частотах для превышения порога стационарной (пульсирующей) кавитации
необходимо "закачивать" в преобразователь электрическую мощность существенно большую,
чем при частотах 18-40 кГц, что, в свою очередь, может привести к преждевременному выходу
преобразователя из строя.
Кроме того, что бы вставить волновод (излучатель) в горлышко очищаемой бутылки
необходимо разрабатывать и встраивать специальные точные исполнительные механизмы. А
механический

контакт

излучающей

поверхности

преобразователя

или

волновода

с

поверхностью бутылки может привести к появлению микротрещин в стекле и, соответственно, к
уменьшению количества оборотов бутылки по пути от одного заполнения пищевым продуктом до другого.
Другой вариант заключается во введении звука во внутреннюю полость бутылки через
открытую горловину. Такой вариант позволяет использовать водозаполненный концентратор в
виде перевернутого рупора с экспоненциальным профилем. Рупор должен позволить снимать с
поверхности преобразователя мощность меньшую, чем 1-3 ватта на квадратный сантиметр.
При этом, за счет концентратора, требуемое для превышения порога кавитации давление
должно достигаться в устье рупора, т. е. во вставляемой в устье горловине бутылки.
Выводы
В данной статье рассмотрено использование акустических технологий для очистки
стеклянной тары. Произведен выбор оптимальных значений интенсивности ультразвука и
частоты колебаний. Рабочий діапазон частот 18-44 килогерц. Рабочий интервал интенсивности
2

составляет 1-10 Вт/см . Предлагается два подхода к выбору вариантов конструктивного
решения этой задачи. Рассмотрены достоинства и недостатки обоих вариантов.
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В статье проанализированы возможные каналы утечки речевой информации в
переговорном помещении. Средством защиты информационного сообщения может
служить маскировка речи «белым» и «окрашеными» шумами. Наиболее перспективно
применение для маскировки речевого сигнала в помещении речеподобной помехи. При
этом переговоры следует осуществлять посредствам системы: микрофон – наушники.
This thesis paper was analyzed possible

ways of losing voise information in the

speaking place. One of the ways diffencing information message can be maskering voice by
the using “white” and “colour” noises. The most prospect way is using maskering voice
information by the “speech” parasite. important meetings must be taken place with using a
system: microphone – dynamics.
Ключові слова: каналы утечки речевой информации, маскировка речи, «белый»шум,
«окрашенный»шум, «речеподобная» помеха.
Key words: ways of loosing voice information, voice maskering, “white” noise,”colour” noise,
“speech”noise,
Вступление
В настоящее время, с активным развитием средств телекоммуникаций,
защиты всех видов информации стоит наиболее

остро.

проблема

Ныне существует значительное

количество разнообразных устройств и способов подслушивания информации, которые
исключают возможность безопасного общения без использования специальных средств
маскировки.
Имеются защитные устройства иностранных, в том числе российских фирм, основанные
на

маскировке

сигнала

«белым»

или

«окрашенным»

шумом,

либо

«речеподобной»

(реверберационной) помехой («ПОРОГ-2М» (НИИСТ МВД РФ), ANG-2000 (Research Electronics,
США) и др.). В Украине эта проблема находится в стадии разработки (ПМ-2А, PSP-2A,
«Mongoose-M» и некоторые другие). Задачей данного исследования является анализ
возможных каналов утечки речевой информации, способов акустической маскировки сигналов с
целью создания простого портативного устройства защиты информационного сообщения.
Для выбора принципа маскировки сигнала, положенного в основу разработки, и
определения возможностей использования устройства рассмотрим известные возможные
каналы утечки акустической информации и основные типы маскировки речевых сигналов.
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В зависимости от физической природы возникновения информационных сигналов и
среды их распространения технические каналы утечки акустической (речевой) информации
можно разделить на: прямые акустические (воздушные), виброакустические (вибрационные),
акустооптические

(лазерные),

акустоэлектрические

и

акустоэлектромагнитные

(параметрические).
Прямые акустические каналы утечки. В таких каналах утечки информации средой
распространения акустических сигналов является воздух. В качестве датчиков средств
разведки используются высокочувствительные микрофоны, преобразующие акустический
сигнал в электрический.
Перехват акустической информации по данному каналу может осуществляться с
использованием:
-портативных скрытно установленных устройств звукозаписи;
-закладных электронных устройств перехвата с датчиками микрофонного типа и с
передачей информации по радиоканалу, оптическому каналу, электросети 220 В, телефонной
линии, соединительным линиям вспомогательных технических средств и систем (ВТСС) и
специально проложенным кабелям;
-без применения технических средств (по причине недостаточной звукоизоляции
ограждающих конструкций помещений и их инженерно-технических систем).
Виброакустические каналы утечки информации. При воздействии звуковых волн на
строительные конструкции и

инженерно-технические коммуникации в них возникают в них

упругие колебания, которые и регистрируются датчиками.
Для перехвата речевой информации используются электронные стетоскопы и закладные
устройства с датчиками контактного типа. Наиболее часто для передачи информации с таких
закладных

устройств

используется

радиоканал.

При

этом

датчики

наиболее

часто

устанавливаются на наружных поверхностях зданий, на оконных проемах и рамах, в смежных
помещениях за дверными проемами и ограждающими конструкциями, на трубах систем
отопления и водоснабжения, и др.
Проведенные измерения и расчеты показали [1], что качество речевой информации,
получаемой

средствами

акустической

разведки

по

прямому

акустическому

и

виброакустическому каналам, вполне достаточно для составления подробной справки о
содержании перехваченного разговора.
Акустооптический канал утечки информации. Акустооптический (лазерный) канал
утечки информации образуется при облучении лазерным лучом вибрирующих в акустическом
поле тонких отражающих поверхностей (стекол окон, картин, зеркал и т.д.). Отраженное
лазерное излучение (диффузное или зеркальное), модулированное по амплитуде и фазе,
принимается

оптическим

(лазерным)

приемником.

Речевая

информация

выделяется

посредством демодуляции принятого сигнала. При этом лазер и приемник оптического
излучения могут быть установлены в одном или разных местах (или помещениях).
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Данные системы наиболее эффективны для прослушивания разговоров в помещениях
небольшого размера, которые по своим акустическим характеристикам близки к объемному
резонатору, когда все двери и окна помещения достаточно хорошо герметизированы.
Эффективны они и для подслушивания разговоров, ведущихся в салонах автомашин.
Акустоэлектрические каналы утечки информации. Акустоэлектрические каналы утечки
информации возникают вследствие преобразования информативного сигнала из акустического
в электрический за счет “микрофонного” эффекта в электрических элементах ВТСС.
Таким образом, утечка информации происходит практически всегда в той или иной мере.
Невозможно

полностью

перекрыть

все

каналы,

но

можно

сделать

эти

каналы

несущественными, используя маскировку речевого сигнала различными помехами.
Способы маскировки речевой информации
Под акустической маскировкой понимают комплекс средств и методов, направленных на
пресечение утечки полезной звуковой информации через вибро- и акустические каналы.
Выделяют два вида акустической маскировки: активную и пассивную.
Пассивная маскировка представляет собой меры, направленные на повышение
звукоизоляции помещения, а также на создание организационных условий по препятствию
проникновения посторонних лиц на территорию.
Обычно пассивная маскировка осуществляется во время построения или реконструкции
комнаты для переговоров. Такая маскировка предполагает, например, установку двойных рам,
двойных дверей с уплотнением дверных проемов, покрытие стен звукопоглощающим
материалом, а также в создания мест для проверки лиц, входящих в помещение.
Активная маскировка – это более сложный комплекс мер по защите информации при
помощи использования специальных технических средств. Одним из них являеться маскировка
полезного сигнала в звуковом поле помещения.
Маскировка речи включает в себя как технический, так и слуховой процессы, причем они
неразрывно связаны между собой. Психоакустически эффект маскировки звуковых сигналов
связан с их взаимодействием, что приводит к изменению слухового восприятия маскируемого
сигнала (maskee) в присутствии маскирующего (маскер).
Эффекты слуховой маскировки проявляются по-разному в зависимости от вида
маскирующего сигнала и способа его воздействия, и могут быть разделены на следующие
основные

группы

[2]:

одновременное

(моноуральное)

маскирование,

временное

(неодновременное) маскирование, центральное (бинауральное) маскирование, бинауральное
демаскирование, постстимульное утомление.
Маскировка «белым» шумом. Если при маскировке тональными и узкополосными
шумовыми помехами достаточной интенсивности, практически маскируется область более
высокочастотных составляющих полезного сигнала, то маскировка широкополосными шумом
обеспечивает более равномерный эффект. В частности, при использовании белого шума
степень маскировки зависит от уровня интенсивности маскера почти прямо пропорционально:
увеличение интенсивности шума на 10 дБ вызывает повышение порога слышимости (т.е.
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степени маскировки) во всем частотном диапазоне тоже на 10 дБ (с подъемом на 3 дБ/октаву в
сторону высоких частот).
Маскировка

«окрашенным»

шумом.

Для

формирования

«окрашенного»

шума,

сформированного из «белого» в соответствии с огибающей амплитудного спектра скрываемого
речевого сигнала, в пяти октавных полосах диапазона 100 — 6000 Гц производится оценка
параметров речевого сигнала и осуществляется корректировка уровня шума в тех же полосах с
помощью встроенных эквалайзеров.
Маскировка

речеподобной

помехой.

Наиболее

перспективным

оказалось

формирование «речеподобной» помехи. Специалистами, на сегодня, предлагается создание
трех видов такой помехи: «речеподобная помеха-1» - формируется из фрагментов речи трех
дикторов радиовещательных станций при примерно равных уровнях смешиваемых сигналов;
«речеподобная помеха-2» - формируется из одного доминирующего речевого сигнала или
музыкального фрагмента и смеси фрагментов радиопередач с шумом; «речеподобная помеха-З
(реверберационная)» - формируется из фрагментов скрываемого речевого сигнала при
многократном их наложении с различными уровнями. Анализ исследований показал, что
наибольшей эффективностью из всех существующих обладает именно «речеподобная помехаЗ». Зависимость коэффициента разборчивости речи, используемого в качестве показателя
эффективности помехи, от отношения «сигнал/помеха» свидетельствует о возможности
значительного (на 6-10 дБ по отношению к другим видам помех) снижения требуемого уровня
помехи

для

достижения

следовательно,

заданной

повышения

эффективности

акустической

защиты

комфортности

речевой

ведения

информации

и,

конфиденциальных

переговоров.
Выводы
Уменьшить или полностью предотвратить утечку речевой информации по различным
техническим каналам утечки информации возможно, используя акустическую маскировку
полезного сообщения.
Маскировку

речевого

сигнала

следует

осуществлять

при

помощи

добавления

акустических помех в звуковое поле помещения. В большинстве существующих систем и
средств защиты речевой информации, реализованы помехи типа «белого» шума.
Наиболее перспективным является создание речеподобной (реверберационной) помехи
в помещении для маскировки речевого сообщения. При этом переговоры возможно
осуществлять посредством электроакустической системы: микрофон-наушники.
Литература
1. Хорев

А.А.,

Технические

каналы

утечки

акустической(речевой)

информации

Специальная техника № 4,5,6.-2004.
2. Приттс Р. Музыкальная акустика.-С.-П.:Композитор,2006.-640 с.
Рекомендовано к публикации: кандидат физ.мат. наук . доцент Лунева С.А.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра А и АЭ, Киев, Украина

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

25

УДК 534.3
ИЗЛУЧЕНИЕ ЗВУКА ВОДОЗАПОЛНЕННЫМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
СПОПЕРЕЧНЫМ ПЬЕЗОЭФФЕКТОМ
О.І. Нижник
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: alexnizhnick@mail.ru
В статье рассмотрен вопрос излучения звука заполненным жидкостью круговым
цилиндрическим пьезокерамическим преобразователем с поперечной поляризацией.
Решение задачи приводится для двумерной ситуации. Выведены формулы для
смещений

пьезокерамической

оболочки,

колебательных

скоростей,

импедансов

излучения оболочки и давления, создаваемых преобразователем внутри и вне оболочки.
In this article a question about sound radiation fluid-filled circular cylindrical
piezoceramic transducers with transverse polarization is examined. The problem solution is for
two-dimensional situation. The formulas for the displacement of the piezoceramic shell,
particle velocity and radiation impedance at the shell, and also pressure generated by the drive
inside and outside are devised.
Ключевые

слова:

преобразовательпьезокерамический,

поперечныйпьезоэффект,

потенциал, колебательнаяскорость, давление, импедансизлечения.
Key words: piezoelectric transducer, the transverse piezoelectric effect, potential, vibration
velocity, the pressure, the recovery impedance.
Введение
Развивающийся рынок подводных технологий требует наличия различных типов
гидроакустических преобразователей. В последнее время существенное применение нашли так
называемые водозаполненные преобразователи. Их особенностью является не только
независимость работы конструкции от глубины погружения преобразователя, но и новые
возможности в части расширения рабочей полосы частот преобразователя за счет
использования упругих свойств среды во внутренней его полости.
Целью данной работы является решение «сквозной» задачи излучения в строгой
постановке для цилиндрического пьезокерамического водозаполненного преобразователя.
Типичным представителем такого типа преобразователей являются круговые сплошные
преобразователи.
Постановка задачи
Рассмотрим водозаполненный пьезокерамический цилиндрический преобразователь
радиусом

r0 и толщиной h . Преобразователь работает на поперечном пьезоэффекте, для чего

на его внутренней r2

 r0  h 2 и внешней r2  r0  h 2 поверхностях нанесены токопроводящие

электроды, на которые подается гармонический электрический сигнал
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   0eit ,
где ω – текущая частота.
При таком возбуждающем воздействии в преобразователе возникают пульсирующие
колебания и в среду излучаются звуковые волны. Будем полагать, что преобразователь имеет
бесконечную длину и погружен в жидкость с плотностью 1 и скоростью звука c1 . Внутри он так
же заполнен жидкостью с плотностью

 2 и скоростью звука c2 .

Преобразователь образован из цельных колец, толщина и высота которых малы по
сравнению с радиусом.Следовательно, деформации в осевом и касательном направлении
отсутствуют (пренебрежительно малы), и преобразователь является колебательной системой с
одной степенью свободы.
Полагаем, что h

r0

1 , где r0 – срединный радиус оболочки. Введем цилиндрическую

систему координат, ось Z которой совмещена с продольной осью цилиндра. При описании
движения

оболочки

будем

использовать

приближения

Кирхгофа-Лява.

Обозначим

перемещение срединной поверхности оболочки в радиальном направлении через w. Считая,
что пьезокерамическая оболочка имеет поперечную поляризацию и совершает одномерные
(пульсирующие) колебания на основании гипотез Кирхгофа-Лява представим уравнение
гармонических вынужденных колебаний оболочки в виде:

 d 3u d 4 w 
r
ir02
du
 w   p  2  3  4   k 2 r02 w   0 1  v  d31 0 
 Ф  .
d
d 
h
hk ck
 d

(1)

где

1  k p
,
2 1  k p2
2

 2  h 2 12r02 ,  p  1 

Ф   1Ф1  r1 ,     2Ф2  r2 ,    .

Ф1 и Ф2 – акустические потенциалы для жидкости вне и внутри оболочки; k , ck ,  –
плотность, скорость продольных волн и коэффициент Пуассона для пьезокерамики; d 31 –
пьезомодуль;

k p - планарный коэффициент электромеханической связи пьезокерамической

оболочки.
Вывод аналитических соотношений
Учитывая условия отсутствия источников звука и затухание звука на бесконечности и
внутри преобразователя, а так же радиальную симметрия создаваемого звукового поля (поле
не зависит от угла φ), выражение для акустических потенциалов во внешней и внутренней
областях преобразователя запишем в виде:

Ф1  r ,    A0 H 0(1)  k1r  ,
Ф2  r ,    B0 J 0(1)  k2 r  .
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A0 и B0 – неизвестные коэффициенты; H 0(1) и J 0(1) – функции Ханкеля и Бесселя,
соответственно; r – расстояние от центра оболочки.
Для определения неизвестных коэффициентов воспользуемся граничными условиями,
которые состоят в том, что на поверхности пьезокерамического преобразователя должны
выполняться условия равенства нормальных составляющих скоростей жидкости и оболочки:

i w   dФ1 dr r r ,  i w   dФ2 dr r r .
1

2

Следовательно

iw   A0k1H1(1)  k1r1  ,  iw  B0k2 J1(1)  k2r2  .
Выразим коэффициенты

A0 

i w
i w
, B0 
.
(1)
(1)
k1H1  k1r1 
k2 J1  k2 r2 

Тогда выражения, описывающие потенциалы примут вид:

i wH 0(1)  k1r 
i wJ 0(1)  k2 r 
Ф1 
, Ф2 
.
k1H1(1)  k1r1 
k2 J1(1)  k2 r2 

(2)

Подставим выражение (2) в выражение для колебаний оболочки (1)

 w  k 2 r02 w  

r0
 2 r 2 w   H (1)  k r   J (1)  k r  
1  v  d31 0  0 2  1 (1)0 1  2 (1)0 2  .
h
hk ck  k1H1  k1r1  k2 J1  k2 r2  

(3)

Из уравнения (3) выразим смещения в радиальном направлении

r0
1  v  d31 0
h
w
.
  2 r02  1 H 0(1)  k1r  2 J 0(1)  k2 r  

2 2

  1  k r0 

2 
(1)
(1)
 h k ck  k1H1  k1r1  k2 J1  k2 r2  


(4)

Давление, создаваемое снаружи и внутри преобразователя будет определяться
следующими соотношениями:

p1   i 1 Ф1 r  r

1

p 2   i  2 Ф 2 0 r  r

2

r0
1  v  d31 0
h

  2 r02  1 H 0(1)  k1r  2 J 0(1)  k2 r  

(1)
2 2
k1 H1  k1r1  


1

k
r


0 
2
(1)
(1)
 hk ck  k1H1  k1r1  k2 J1  k2 r2  


1 2 H 0(1)  k1r 

r0
1  v  d31 0
h

  2 r02  1 H 0(1)  k1r   2 J 0(1)  k2 r  

(1)
2 2
k2 J1  k2 r2  


1

k
r


0 
2
(1)
(1)
 h k ck  k1H1  k1r1  k2 J1  k2 r2  


, (5)
r  r1

 2 2 J 0(1)  k2 r 

. (6)
0 r  r2

Импеданс излучения цилиндра во внутреннюю и внешнюю среду определяется
отношением давления на поверхности оболочки к колебательной скорости
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Zn 

pn
.
vn

Тогда импеданс излучения во внешнюю и внутреннюю с учетом выражений (5) и (6)

Z1 
Z2 

1 H 0(1)  k1r1 

ik1 H1(1)  k1r1 

 2 J 0(1)  k1r2 

ik2 J1(1)  k2 r2 

,
.

Импеданс пьезокерамической оболочки определяется выражением:

Z об 
где p1

r  r1

и p2

r  r2

p1  p2
,
i w

- давление на внешней и внутренне поверхности преобразователя,

w r  r1 - смещение на поверхности.
r  r2

Выводы
В результате строгого решения задачи излучения звука заполненного жидкостью
кругового

цилиндрического

пьезокерамического

преобразователя

с

поперечным

пьезоэффектом получены аналитические выражения, связывающие давление, смещение,
импеданс излучения с параметрами преобразователя и величиной подаваемого напряжения.
Эти соотношения могут быть использованы для получения численных значений звукового
давления, колебательной скорости и импеданса излучения, создаваемых преобразователем.
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УДК 534.3
МОДЕЛЬ АЛГОРИТМА КОМПРЕССИИ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
Я.О. Хащевацкая
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: khashchevatskaya@gmail.com
В данной статье представлена практическая модель алгоритма компрессии
акустических сигналов на примере речевого сигнала, показана зависимость качества
кодированного

сигнала

от

выбора

метода

компрессии

и

количества

уровней

квантования.
This article provides a model of the compression algorithm of acoustic signals. It shows
the quality of the encoded signal on the method of compression and number of quantization
levels.
Ключові слова: компрессия, кодирование, акустический сигнал.
Key words: compression, encryption, acoustic signal.
Введение
Наиболее известными и распространенными методами кодирования звуковых сигналов,
которые

обеспечивают

существенное

уменьшение

объема

используемой

памяти

при

сохранении качества сигнала, являются алгоритмы компрессии, разработанные, а затем
и стандартизованные

международной

исследовательской

группой

MPEG.

С момента

стандартизации алгоритма MPEG-1 предпринимаются многочисленные попытки улучшения
данного алгоритма с тем, чтобы повысить качество кодируемого сигнала или снизить скорость
цифрового потока при сохранении высокого качества. Такие работы ведутся непрерывно
не только группой MPEG, создавшей MP3, но и многими коммерческими организациями,
а также некоторыми открытыми сообществами независимых разработчиков.
В данной работе произведено моделирование фрагмента алгоритма MP3, что позволяет
лучше понять механизм компрессии акустических сигналов.
Создание модели алгоритма компрессии
В основе кодирования звукового сигнала кодером MP3 (и ему подобными) лежит анализ
сигнала с позиций его восприятия человеком и, как результат, удаление из него тех
составляющих, которые с точки зрения слухового восприятия являются избыточными. Наличие
таких составляющих обусловлено эффектами психоакустической маскировки. Такие кодеры
часто называют перцепционными. Этот термин распространен в зарубежных публикациях (1).
Наиболее эффективной возможностью совершенствования алгоритма MP3 является его
дополнение новыми методами и технологиями, повышающими эффективность кодирования.
На сегодняшний день существует много описаний общего характера алгоритма МР3,
однако трудно встретить компьютерную модель данного алгоритма, которая позволила бы
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регулировать такие факторы при кодировании звука, как выбор способа квантования,
количество уровней квантования, степень сжатия аудиосигнала.
Для реализации такой модели кодирования мы записали речевой моно сигнал
длительностью 1с, с частотой дискретизации 8кГц и количеством уровней квантования 256.
Основное сжатие происходит за счет грубого квантования спектра сигнала. За счет того,
что человеческое ухо малочувствительно к такому загрублению, оно позволяет описывать
сигнал меньшим количеством бит. Блок психоакустики является дополнительным, и в данной
работе не моделируется.
Для нахождения спектра сигнала используем быстрое преобразование Фурье (БПФ).
Графики модуля спектра представлены на рис. 1 и рис.2.
Модуль спектра, лин. масшт.

Модуль спектра, лог. масшт.
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Рис.1 Модуль спектра в линейном

Рис.2 Модуль спектра в логарифмическом

масштабе

масштабе

Так как спектр сигнала представляет собой совокупность спектров действительной и
мнимой частей, выделим их программно и приведем их графики, нормированные по общему
максимуму (рис.3, рис.4).
Следующим этапом кодирования сигнала является грубое линейное квантование его
спектра. То есть процесс перехода от континуального множества значений сигнала к
дискретному множеству, объем которого равен количеству уровней квантования.
На рис.5, рис.6 представлены проквантованные спектры действительной и мнимой частей
соответственно.
После процедуры квантования и получения спектра с меньшим количеством отсчетов,
перейдем к процессу декодирования. Он заключается в процедуре, обратной процедуре
кодирования. Она состоит в объединении квантованных действительной и мнимой частей
спектра и обратному преобразованию Фурье.
В первой попытке количество уровней квантования было выбрано равным 10. При этом
звучание восстановленного сигнала оказалось очень плохим – сопровождающееся звоном.
Такой эффект можно объяснить наличием только сильных дискрет в спектре, оставшихся после
грубого квантования.
Уменьшать количество уровней квантования нецелесообразно, поскольку звон будет
только усиливаться. Поэтому необходимо экспериментальным путем подобрать такое его
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значение, при котором можно сказать, что декодированный сигнал звучит точно так же, как и
кодированный.
Мнимая часть спектра
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Рис.6 Квантованная мнимая часть спектра

спектра
Экспериментальные исследования показывают, что при 140 уровнях квантования
кодированный сигнал (после декодирования) звучит практически так же, как и исходный.
Справедливо заметить, что при кодировании сигнала, для более качественного
результата лучше выбирать процедуру нелинейного квантования. Поэтому целесообразно
провести аналогичный опыт с нелинейным кодированием сигнала. Оно обеспечивает лучшее
квантование слабых сигналов и грубое квантование сильных сигналов. Значит, в этом случае шум
квантования может быть пропорциональным уровню сигнала. Результатом является повышение
общего отношения сигнал/шум — уменьшение шума для доминирующих слабых сигналов за счет
повышения шума для редко встречающихся сильных сигналов (2). При таком методе кодирования,
для хорошего звучания кодированного сигнала, достаточно меньшего количества уровней
квантования. Экспериментальным путем мы определили, что при нелинейном кодировании для
достижения качества звучания сжатого сигнала максимально близкого к исходному достаточно
110 уровней квантования.
Для сравнения исходного сигнала и полученных результатов приведем их графики.

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

32 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е
Сигнал

Сигнал для квантованного спектра

0.2
0.15

0.2

0.1
0.1

Уровень

Уровень

0.05
0

0

-0.1

-0.05
-0.1

-0.2

-0.15
-0.3
-0.2

0

0.2

0.4

0.6
0.8
Время, с

1

1.2

1.4

Рис.7 Исходный сигнал

0

0.02

0.04

0.06

0.08
0.1
Время, с

0.12

0.14

0.16

Рис.8 Результат линейного квантования,
количество уровней квантования 10
Рез-тат нелин. квантования, 8000 Гц

Сигнал для квантованного спектра
0.25

1.5

0.2
1

0.15
0.1

0.5

Уровень

0.05
0

0
-0.05

-0.5

-0.1
-0.15

-1

-0.2
0.2

0.4

0.6
0.8
Время, с

1

1.2

1.4

-1.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Время, с

Рис.9 Результат линейного квантования,
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Выводы

Таким образом, создание компьютерной модели алгоритма МР3, позволяет наблюдать,
как изменяется качество звучание кодированного сигнала в зависимости от количества уровня
квантования его спектра. При этом можно найти такое значение количества уровней
квантования, при котором звучание кодированного сигнала практически не отличается от
звучания исходного сигнала.
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ПОРІВНЯННЯ ЗАСОБІВ ЗАПИСУ ТА ОБРОБКИ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ
І. В. Котвицький
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: igorktvzk@gmail.com
В даній статті виконано порівняння шляхів та результатів обробки звуку,
реалізованих за допомогою комп’ютера та музичної робочої станції фірми Yamaha,
моделі AW 1600. Порівняння виконано експериментальним шляхом.
In this article, the comparison of sound processing ways and results, implemented by a
computer and the music workstation Yamaha AW1600, is made. The comparison is performed
experimentally.
Ключові слова: спектр, нелінійні спотворення, компресор.
Key words: spectrum, nonlinear distortions, compressor.
Вступ
У сфері запису та обробки акустичних сигналів мовного та музичного змісту передовим
засобом є персональний комп’ютер з відповідним програмним забезпеченням та зовнішніми
пристроями перетворення звукового сигналу, типу аудіо інтерфейсів [1]. Альтернативою
комп’ютеру, при виконанні музичного звукозапису, є так звані музичні робочі станції –
спеціалізовані обчислювальні системи. За допомогою вищевказаних засобів запису та обробки
звуку розв’язуються задачі запису, обробки та зведення – фінального етапу створення продукту
діяльності музикантів, дикторів, журналістів, на якому підсумовують сигнали із кількох окремих
каналів запису. Лише після цього записи є готовими до відтворення та копіювання на інші носії
інформації. Часто у музикантів виникає питання щодо обрання певного засобу для запису
музичного матеріалу. Тому постає задача об’єктивного оцінювання існуючих засобів запису та
обробки звуку.
Порівняння якості аудіотрактів
В даному пункті порівнюється якість аудіотрактів відносно дешевої, вбудованої звукової
карти фірми Realtek, та більш якісної, зовнішньої звукової карти фірми Lexicon, а також
аудіотракту музичної робочої станції Yamaha AW 1600 на основі оцінки ступеню нелінійних
спотворень та нерівномірності АЧХ сигналу [2]. В якості тестових сигналів було використано
гармоніки із генератора

Г3-109. АЧХ виміряно на частотах третинооктавного фільтру, в

діапазоні від 25 Гц до 16 кГц. Нелінійні спотворення оцінено в околі частоти 16 кГц. Тестові
сигнали подано до наступних входів: MIC/LINE INPUT (Hi-Z) 8 музичної робочої станції Yamaha
AW1600, з вхідним опором, що дорівнює 500 кОм; Інструментальний вхід звукової карти фірми
Lexicon з вхідним опором, рівним 1 МОм; Мікрофонний вхід звукової карти фірми Realtek,
вихідний опір якої, рівний 5.3 кОм; Вихідний опір генератора дорівнює 600 Ом.
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Спектри запису гармонічного сигналу частотою 16 кГц представлені на рисунку 1. АЧХ –
на риснуку 2.
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Рис. 1. Спектральні характеристики.
а) Спектр гармоніки, записаної за допомогою звукової карти фірми Realtek, б) Спектр
гармоніки, записаної за допомогою звукової карти фірми Lexicon, в) Спектр гармоніки,
записаної за допомогою музичної робочої станції Yamaha AW1600
З рисунку 1 (а) видно, що в спектрі сигналу присутня гармоніка з частотою, близькою 50
Гц, а також гармоніки кратних частот, що є свідоцтвом наявності у записі гармонічних завад від
блоку живлення комп’ютера. Для випадків (б) та (в) рівень спектру гармоніки на частоті 50 Гц на
90 дБ нижче за рівень спектру тестової гармоніки; для випадку (а) ця різниця становить 60 дБ,
що свідчить про порівняно низьку якість звукової карти Realtek.
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АЧХ звукової карти музичної робочої станції Yamaha AW1600
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Рис. 2. Амплітудо-частотні характеристики.
Як видно з рисунку 2, аудіотракт звукової карти Realtek має відхилення АЧХ на частоті 25
Гц, з рівнем L=20lg(0.954)=-0.41дБ, та на частоті 2.5 кГц – L=20lg(0.97)=-0.3дБ. В аудіотрактах
звукової карти Lexicon відхилення АЧХ, на частоті 25 Гц, становить L=20lg(0.98)=-0.18дБ, та
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музичної робочої станції Yamaha AW1600, на частоті 16 кГц – L=20lg(0.977)=-0.2дБ. Це свідчить
про досить високу якість всіх розглянутих аудіотрактів.
Порівняння реалізації моделювання ефектів компресії
Порівняємо реалізації звукового ефекту компресії, реалізованого за допомогою програми
Adobe Audition та музичної робочої станції Yamaha AW 1600. Компресор змінює форму
огинаючої сигналу з метою зменшення динамічного діапазону. В якості тестового сигналу було
створено амплітудно-модульовану гармоніку, з частотою несучої, рівною 2 кГц, та частотою
модулюючого сигналу – 10 Гц, в програмному пакеті Matlab.
Параметри компресорів для обох засобів обробки звуку однакові, а саме: Threshold=-16дБ
– параметр, який визначає рівень вхідного сигналу, який потрібно для спрацьовування
компрессора; Attack=5 мс –швидкість спрацьовування компресора; Release=12 мс – визначає, як
швидко компресор повертається до його звичайного стану, коли сигнал спрацювання
опускається нижче порогового рівня. Ratio=10:1 – коефіцієнт компресії; Out Gain=9 дБ – вихідне
підсилення, що встановлює рівень вихідного сигналу компресора, для компенсації ослаблення
сигналу. Рисунок 3 ілюструє реалізацію компресії сигналу двома засобами обробки акустичного
сигналу.
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Рис. 3. Сигнали, представлені у вигляді хвильових форм з відповідними огинаючими.
а) Сигнал, представлений у вигляді хвильових форм, б) Огинаючи сигналів
При однакових параметрах обох компресорів, форми огинаючих сигналів дещо
відрізняються, що можна пояснити особливостями алгоритмів моделювання компресорів
комп’ютерної програми та музичної робочої станції.
Рисунок 4 ілюструє внесок компресором нелінійних спотворень. Причина нелінійних
спотворень від компресії – викривлення огинаючої сигналу. У випадку (б) рівень гармоніки на
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частоті 1980 Гц та на 2020 на 34 дБ менший за рівень частоти несучої тестового сигналу, а у
випадку (в) – на 29 дБ.
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Рис. 4. Спектри тестового сигналу.
а) Спектр до компресії, б) Спектр після компресії в комп’ютерній програмі Adobe Audition,
в) Спектр після компресії в Yamaha AW1600
Висновки
Із результатів експериментів порівняння якості аудіо трактів та можна зробити висновок,
що аудіотракти двох засобів запису та обробки звуку (зовнішня звукова карта фірми Lexicon та
музична робоча станція Yamaha AW1600) мають рівень шуму -90 дБ, та відхилення АЧХ, не
більше 0.2 дБ, що є допустимим при музичному звукозаписі. Аудіотракт звукової карти Realtek
має рівень шуму від завад блока живлення -60 дБ, що пояснюється відсутністю окремого
корпусу та екранування. Цей факт дає змогу судити про відносно низьку якість звукозапису, що
можна одержати при використанні відносно дешевої вбудованої звукової карти; проте,
враховуючи, що максимальне відхилення АЧХ становить 0.4 дБ, її можна застосовувати в
домашніх умовах.
В результаті порівняння ефектів компресії двох засобів запису та обробки звуку,
комп’ютера та музичної робочої станції Yamaha AW1600 отримали близькі результати. Звідси
витікає, що в домашніх умовах, враховуючи вартість сучасного персонального комп’ютера та
зовнішньої звукової карти, музична робоча станція, типу Yamaha AW1600, є менш вигідним
варіантом для застосування в домашніх умовах, тому що її вартість, наразі, складає близько
двох тисяч доларів.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ПОМЕХИ ПРИ ОЦЕНИВАНИИ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ
А.В. Васильев
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: anton.v.vasyliev@gmail.com
Предложен метод определения соотношения шумовой и реверберационной помех
в помещении.
A method for determination the prevalence of noise nuisance or reverberation nuisance
has been proposed.
Ключевые слова:коэффициент модуляции, отношение сигнал-шум, метод STI.
Key words:modulation coefficient, signal-to-noise ratio, STI method.
Введение
На сегодняшний день существует достаточное количество разных методик измерения
разборчивости речи [1,2]. Ответ на вопрос, каким методом и когда пользоваться, дает работа
[3], однако при этом остаются открытыми несколько вопросов:


Что является мерой преобладания шумовой или реверберационной помехи?



Каким образом принять решение о преобладании того или иного типа помехи?



Как сильно должны отличаться шумовая или реверберационная помеха, чтобы можно
было уверенно говорить о преобладании какой-либо из них?
В данной работе предпринимается попытка дать ответы на указанные выше вопросы,

что позволит в перспективе создать экспертную систему, помогающую выбрать оптимальный,
по заданному критерию, метод акустической экспертизы.
1. Маскировка речи реверберационной и шумовой помехами
Действие реверберационной помехи проявляется в наложении друг на друга смежных
элементов речи (звуки, слоги и слова), а также в «заплывании» промежутков между этими
элементами (рис. 1).

Рис. 1. «Перекрытие» произносимых диктором слов
при действии реверберационной помехи
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На рис. 1 в виде всплесковуровня сигнала изображены слова, произносимые диктором.
По причине наличия реверберации слова частично «перекрываются», что эквивалентно
действию некоторого фонового шума со стандартным отклонением А.
На рис. 2 схематически показано действие шумовой помехи на речевой сигнал, при
котором мгновенные значения речевого сигнала складываются с мгновенными значениями
шума, в результате чего форма сигнала существенно искажается.

Рис. 2. Воздействие шумовой помехи на речь
2. Определение преобладания типа помехи
В работе [3] отмечено, что при преобладании реверберационной помехи оценку
разборчивости речи целесообразно производить, используя соотношение для математического
ожидания коэффициента модуляции:


mk ,i  F  

 h t  e
2
ek

i  2 Ft

dt

he, k  he  t   hk  t 

0



 h  t  dt
2
ek

0

где

k  1  7 – номер октавной полосы частот с центральными частотами 125 Гц - 8 кГц;

i  1 14 - номер частоты модуляции; he(t) – импульсная характеристика системы; hk(t) –
импульсная характеристика октавного фильтра [4].В случае преобладания шумовой помехи
целесообразно использовать формантный метод измерения разборчивости речи, а если
действие шумовой и реверберационной помех сопоставимо, тогда следует использовать
формантно-модуляционный метод.
Определить преобладание той или иной помехи можно путем сравнения отношений
сигнал-шум, т.е. отношений мощности сигнала к мощности шумовой или реверберационной
помехи. Однако если мы в состоянии измерить или посчитать отношение сигнал-шум при
действии шумовой помехи, то корректно измерить отношение сигнал-шум при действии
реверберационной

помехи

мы

не

можем,

поскольку

понятие

«средняя

мощность

реверберационной помехи» лишено физического смысла.
Чтобы все же оценить отношение сигнал-шум при воздействии реверберационной
помехи, обратимся к методу STI [2], где предложено оценивать «эквивалентное» отношение
сигнал-шум, используя для этой цели коэффициент модуляции

m:
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(1)

Сопоставляя отношения сигнал-шум для шумовой и реверберационной помехи, можно
определить, какая из них преобладает.
3. Выбор метода оценивания разборчивости речи
Разборчивость речи в помещении можно рассчитать аналитически («спрогнозировать»)
либо измерить экспериментально, в соответствии со следующими этапами.
1. Оценивают время реверберации T(аналитически – по формулам Сэбина или Эйринга,
экспериментально - методом Шредера).
2. Оценивают коэффициент модуляции для реверберационной помехи для известных
частот модуляции метода STI. Аналитически такое оценивание осуществляют по
формуле:
mF  

1
 2  F  T 
1 

 13,8 

2

где m  F  - коэффициент модуляции; F - частота модуляции, Гц; T - раннее время
реверберации, с. Экспериментально коэффициент модуляции

mF 

измеряют в

соответствии с соотношениями, приведенными в работе [3].
3. Пересчитывают коэффициент модуляции в «эквивалентное» отношение сигнал-шум для
реверберационной помехи по формуле (1).
4. Определяют отношение сигнал-шум для шумовой помехи (аналитически - исходя из
предположений об

уровне сигнала и шума в нескольких точках

помещения,

экспериментально – путем измерения этих уровней).
5. Принимают решение о соотношении типов помех, используя следующее правило:
Если SNRR  SNRN  10 дБ - преобладает шумовая помеха;
Если SNRR  SNRN  10 дБ - преобладает реверберационная помеха;
Если 10 дБ  SNRR  SNRN  10 дБ - влияние сопоставимо.
где SNRR - отношение сигнал-шум для реверберационной помехи; SNRN - отношение
сигнал-шум для шумовой помехи.
6. В зависимости от преобладающего типа помехи, выбирают соответствующий метод
оценки разборчивости речи [3], используя такие критерии оптимальности метода как
точность, скорость и скрытность измерений.
Блок-схема выбора метода акустической экспертизы, в зависимости от выбранного
критерия оптимальности и типа помехи, приведена на рис. 3.
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Рис. 3. Блок-схема выбора метода акустической экспертизы
Выводы
Предварительное определение вида преобладающей помехи позволяет осуществить
рациональный выбор метода акустической экспертизы. Полученные в данной работе
рекомендации целесообразно уточнить путем экспериментальных исследований.
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УДК 534.7
РАЗРАБОТКА СЛУХОВОГО ЭХОСКОПА
Е.Р. Кирильчик
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: a.kyrylchyk@gmail.com
Представлены результаты разработки слухового эхоскопа, показаны основные
преимущества применения данной методики. Произведено сравнение разработанного
метода с методами реактансной импедансометрии. Показана актуальность проведенного
исследования.
The article presents the results of the hearing echoscopy, shows the main advantages of
this technique, and compared the developed method with methods reactance impedance, the
urgency of the research.
Ключевые

слова:

акустическая

импедансометрия,

реактансная

аудиометрия,слуховой эхоскоп, отоакустическая эмиссия.
Key words: acoustic impedancemetry, reactance audiometry, echoscopy for hearing,
otoacoustic emission.
Введение
Согласно мировой статистике, в среднем у 2–4% взрослого населения

любой

промышленно развитой страны имеются нарушения слуха, среди них у 1,5–2% имеет место
неадекватный слух, который затрудняет общение с окружающими. Таким образом, слуховой
дисфункцией страдают в мире десятки миллионов людей и большей частью в трудоспособном
возрасте. Также особую роль играет определение нарушений работы слухового аппарата у
детей. Несвоевременное выявление нарушений слуха у детей первого года жизни ведет не
только к задержке развития речи и, соответственно, психического развития, но и к развитию
глухонемоты и, как следствие, к инвалидности.
В современных условиях качественно новым образом решается проблема нарушения
слуха у детей и взрослых. Возможность выявления данной дисфункции на наиболее ранней
стадии позволяет ребенку не отставать в речевом и психоэмоциональном развитии. Для
взрослых, в свою очередь, своевременное и достоверное выявление проблем слуха позволяет
избежать многих осложнений, а также принять необходимые меры по их устранению [1]. Таким
образом, создание макета прибора для экспресс-диагностики состояния среднего уха человека
является актуальной на сегодняшний день задачей.
Для диагностики заболеваний среднего уха давно применяется метод импедансной
аудиометрии. Этот метод стал уже стандартным и используется практически всеми
практикующими аудиолагами. Вместе с тем он продолжает развиваться. Новой разновидностью
его является реактансная аудиометрия.
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1. Метод слухового эхоскопа

В работах [2, 3, 4] уже были предприняты попытки создания слухового эхоскопа. Авторы
использовали схему измерения комплексного импеданса. Принцип работы разрабатываемого
прибора состоял в том, что импульс звуковых колебаний определенной частоты, посылаемый в
наружное

ухо, отражался от барабанной перепонки и принимался микрофоном. По

коэффициенту отражения, который для нормального уха должен быть мал, можно было бы
определить характер нарушений в среднем ухе. Однако ошибка эксперимента при такой схеме
состояла в том, что не было выполнено главное условие эхолокации: наличие достаточной
пространственной базы для разделения излученного и отраженного импульсов. Вместо этого
говорилось о задержке электрического эхо-сигнала. Наблюдавшиеся через время, значительно
большее, чем необходимо для эхо-локации барабанной перепонки, импульсы получили
название эха Кэмпа, или отоакустической эмиссии. Она связана с отражением звукового
импульса во внутреннем ухе. Приборы для регистрации отоакустической эмиссии выпускались
сначала единственной фирмой Otodynamics (Англия), которая долгие годы была защищена от
конкуренции патентами ее основателя Дэвида Кэмпа.
Открытие отоакустической эмиссии отвлекло внимание от идеи слухового эхоскопа.
Этому же способствовало и появление реактансной аудиометрии. Суть ее состоит в записи
частотной

125

характеристики

импеданса

барабанной

перепонки

в

диапазоне

частот

Гц  (8  10) кГц  . Полученная кривая показывает, на каких частотах звуковая энергия

проникает через барабанную перепонку в среднее ухо, а на каких - отражается в слуховой
проход, благодаря ее высокому акустическому импедансу. Считается, что она более
информативна по сравнению с тимпанометрией, т.к. характеризует передаточную функцию
среднего уха во всем диапазоне частот, тогда как тимпанометрия на частотах 226, 660, 880 или
1000 Гц. Недостатком обоих разновидностей импедансной аудиометрии является то, что
необходимо из измеряемого импеданса вычитать импеданс участка наружного уха между
зондом и барабанной перепонкой. При наличии флуктуаций барабанной перепонки и
усреднении двух значений импеданса точность невысока. От этого недостатка свободен метод
слухового эхоскопа. Он позволяет измерять коэффициент отражения звука за один импульс,
т.е. наблюдать процесс в динамике, в течение одной выборки, что дает возможность выделить
индивидуальные особенности колебательной системы уха. Эта задача особенно важна при
оперативном восстановлении слуха путем замены слуховых косточек.
2. Принцип работы эхоскопа
В рамках данной работы разработан компьютерный слуховой эхоскоп – прибор для
ранней (функциональной) объективной диагностики нарушений слуха. Области применения:
диагностика слуха, трансплантология. Основным назначением прибора является диагностика
среднего уха человека без участия сенсоневральной системы.
Возможности слухового

эхоскопа: определение на основе измерений частотной

зависимости коэффициента отражений звука от барабанной перепонки: 1) гибкости барабанной
перепонки (f ) (м/Н); 2) резонансной частоты механической системы уха fp (t ) (Гц); 3) массы
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слуховых косточек (мг); 4) отношения активной составляющей механического импеданса уха к
импедансу воздуха; 5) коэффициента трансформации акустического давления слуховыми
косточками в жидкость улитки внутреннего уха; 6) фактора нормы - инварианта среднего уха
человека в норме.
Принцип действия прибора заключается в следующем. Излучаются короткие звуковые
импульсы в трубку малого, по сравнению с длиной звуковой волны на выбранной частоте
диаметра и определяется, путем сравнения его амплитуды и амплитуды эхо-сигнала,
коэффициент отражения звука от барабанной перепонки. Определение всех остальных
перечисленных выше параметров осуществляется из частотной зависимости коэффициента
отражения [5, 6].
Компьютерный

слуховой

эхоскоп

состоит

из

следующих

составляющих:

гибкого

трубчатого звукопровода, один конец которого плотно вставляется в наружный слуховой
проход, а в эластичный вход другого вставляется акустических зонд от обычного тимпанометра,
но без пневмопривода; миниатюрного телефона и микрофона, которые входят в состав
акустического зонда; источника звукового импульса заданной амплитуды, длины и спектра,
который представляет записанный в цифровой форме и в реальном времени сигнал, который
подается на вход звуковой платы, звуковая плата с аналого-цифровым преобразователем,
усилителем

звукового

сигнала

с

выходом

на

телефон,

входом

от

микрофона

и

предварительным усилителем электрического сигнала от микрофона; персонального; дисплея и
принтера.
Электрические импульсы с микрофона поступают в оперативную память компьютера, в
которой находятся частотно-временные зависимости коэффициента отражения, которые
наблюдаются на экране дисплея.
Изменяя частоту и время следования импульсов можно получить изменение параметра
нормы состояния среднего уха и резонансной частоты как в процессе быстрых (например,
глотательных) движений, так и в процессе более медленных влияний (например, врачебных
тестов).
При необходимости каждая зависимость (f , t ) может быть пересчитана в значения
параметров колебательной системы: гибкость барабанной перепонки, массу слуховых косточек,
коэффициент трансформации давления от барабанной перепонки в улитку внутреннего уха.
Выводы
Разрабатываемый прибор обладает рядом преимуществ перед многочастотными
импедансометрами: 1) отсутствие замкнутого между ушной вставкой и барабанной перепонкой
объема внешнего слухового прохода и, как следствие, большая точность определения
акустического

импеданса

и

дифференциация

межсубъектных

отклонений

различных

параметров уха от средних отклонений в результате нарушений в системе среднего уха;
значительно меньшие средние по времени уровни звукового давления; 2) полностью цифровая
технология прибора от формирования зондирующих импульсов до отображения всей
информации на бумажном носителе. Данные преимущества являются существенными, т.к.
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дают возможность применять прибор для скрининга слуха новорожденных (эхоскоп исключает
необходимость

применения

пневмосистемы),

что,

в

свою

очередь,

невозможно

в

импедансометрии [7, 8].
Необходимо отметить, что осуществляемый в настоящее время скрининг слуха
новорожденных в большинстве стран Западной Европы осуществляется с помощью более
дорогостоящих

приборов

регистрации

отоакустической

эмиссии

(ОАЭ).

Сигнал

ОАЭ

характеризует состояние всей слуховой системы человека, поэтому слуховой эхоскоп может
использоваться в системе скрининга для исключения заболеваний среднего уха.
Перспективой

дальнейших

исследований

является

сравнение

аналитический

и

экспериментальных частотных зависимостей коэффициента отражений звука от барабанной
перепонки для получения новых объективных количественных параметров состояния среднего
уха человека.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ЗВУЧАНИЕ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
В.В. Паладийчук
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: paladin_kp@ukr.net
В данной статье анализируется

влияние различных факторов и акустических

параметров помещения на характер звучания ударных музыкальных инструментов.
Выполнен краткий обзор акустических характеристик барабанов и тарелок.
In this report examines the influence of various factors and acoustic parameters of
sound percussion instruments, a general overview on the acoustic characteristics, graphics of
audio spectrum and directional characteristics of the drums.
Ключевые слова: барабаны, тарелки, атака, время затухания, акустика помещения.
Key words: drums, room acoustics, decay time, timbre.
Вступление
Лучший путь к хорошему звучанию ударных музыкальных инструментов – это правильная
и качественная их настройка, выбор соответствующего помещения с оптимальным временем
реверберации и, конечно, хороший исполнитель. Для тог, чтобы добиться приемлемого
звучания с сохранением стиля исполнения, необходимо учесть ряд факторов, которые в
конечном итоге повлияют на это звучание. На практике музыканты, не осведомленные о
влиянии акустики помещения на звучание ударного инструмента, подбирают на слух темп и
характер

исполнения,

экспериментируя

со

звуком

и

проявляя

творческий

подход.

Рассмотрение основных акустических характеристик ударных инструментов и анализ влияния
на них параметров помещения

поможет выявить основные закономерности звучания при

исполнении и звукозаписи.
Факторы влияния на звучание ударных инструментов
На характер звучания ударных музыкальных инструментов влияют как параметры самих
инструментов: размеры, материал и толщина корпуса, типы конструкций, качество настройки,
так и акустические характеристики помещения.
Различные сорта дерева обладают различными звуковыми характеристиками, от тёплого
открытого звука клёна до пробивного, острого звука берёзы. Более толстые кадушки обладают
более высоким тоном и большей громкостью с более быстрым затуханием, в отличие от
резонансных, тонких кадушек. Кадушки из металлов – латуни, бронзы, алюминия и стали, или
из материалов типа акрила или карбона имеют тенденцию звучать ярко и даже более громко.
Таким образом, более мелкому барабану будет свойственен яркий тон и быстрый отклик, в то
время как более глубокому – низкий, насыщенный тон и медленный отклик.
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Помещение оказывает на звук барабанов более сильное влияние, чем на остальные
инструменты. Для хорошего звучания барабанов требуется акустически “живое” помещение, в
котором должно быть оптимальное для ударных инструментов время реверберации. Время
реверберации является одним из основных критериев, определяющих акустическое качество
помещений, и влияет на качество звучания в целом. Малое время реверберации делает звук
сухим и безжизненным, а музыку – невыразительной, лишенной воздуха, требующей от
исполнителей повышенной громкости исполнения. При большом времени реверберации звук
становится бубнящим, неразборчивым.
При ударе по барабану, ухо в первую очередь слышит атаку и основной тон барабана,
остальные обертоны слышатся несколько позже. Обертоны играют важную роль в полетности
звука, дают ему возможность пробиться сквозь звучание остальных инструментов и достичь
публики. Барабанщик должен слышать создаваемое обертонами звучание так, как публика, а не
так, как оно слышится в тихом тесном помещении. Чтобы «тупо» звучащий барабан на публике
"ожил", нужны высокие обертоны, которые могут быть поддержаны повышенным временем
реверберации на высоких частотах.
Акустические характеристики барабанов
Малые барабаны — имеют диаметр 320-450 мм, высоту 75-270 мм. Внутри корпуса у
них

натянуты

струны, которые создают специфический шумовой эффект. Степень

взаимодействия мембраны и струн зависит от массы и натяжения мембраны. При достаточно
большой амплитуде смещения нижней мембраны в определенные периоды колебаний
нарушается контакт мембраны и струн, при обратном движении мембрана ударяется о них,
создавая характерный трескучий звук. Чем больше сила натяжения струн, тем больше должна
быть амплитуда колебания мембраны, чтобы получился слышимый удар. Расстояние между
мембраной и струнами регулируется.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 80-10000 Гц; основная энергия - в области
200- 1000 Гц. Спектр звука у этих барабанов значительно смещается в сторону высоких частот.
Динамический диапазон составляет 60 дБ, максимальная выходная мощность 12 Вт.
Переходные искажения: время атаки — 7 мс, время затухания 0,2-0,4с. Характеристика
направленности имеет такой же характер, как и у больших барабанов (рис.2). Тембр — сухой,
трескучий, его можно варьировать за счет изменения расстояний между струнами и нижней
мембраной и изменения силы удара.
Большие

концертные

барабаны

имеют диаметр от 610 до 920 мм, высоту
корпуса 400-500 мм. В качестве материала
для корпуса используется,

в основном,

дерево.
Колебательная механическая система
представляет

собой

две

соединенные через объем воздуха.

мембраны,
Рис.1. Трехмерный спектр большого барабана
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Обычно верхняя мембрана настраивается на большее натяжение, чем нижняя.
Изменение этих соотношений сдвигает нижние собственные частоты мембран, изменяет время
затухания и влияет на тембр звучания барабана.
Диапазон воспроизводимых частот составляет 50-2000 Гц, при этом максимальная
энергия сосредоточена в диапазоне до 300 Гц. Спектр имеет непрерывный характер.
Динамический диапазон достигает 75-80 дБ, а общая акустическая мощность может достигать
20 Вт. Переходные процессы:

время атаки — 10 мс, время затухания — 0,2-1с, но в

зависимости от силы и места удара может продолжаться до 3с (время затухания звука
учитывается при снижении интенсивности на 30 дБ).

Рис. 2. Характеристики направленности большого барабана
Поскольку звук излучается от обеих мембран, то характеристика направленности
имеет двунаправленный характер (рис.2). Тембр звучания большого барабана низкий, глухой,
длительный. При ударе у края барабана звук получается выше и суше.
Оркестровые тарелки

имеют диаметр 250-600 мм и толщину 1,5-2,5 мм. Обычно в

оркестре используются две пары 380/405 мм и 460 мм в диаметре. Тарелки имеют слегка
вогнутый профиль, т. к. их центральную часть выполняют в виде сферического сегмента.
В момент удара в тарелках возбуждается очень широкий спектр шумового типа (до 20
кГц). Через 2 с низкие частоты начинают затухать, и за счет нелинейных процессов происходит
конверсия энергии в высокочастотную часть спектра, причем в течение 1-4 с после удара
начинает формироваться пик энергии в районе 300-400 Гц, что придает звучанию характерный
тембр. Через 10с

в спектре остаются в основном низкочастотные составляющие.

Максимальная интенсивность звука получается при ударе на половине радиуса тарелки.
Диапазон воспроизводимых частот: 80-16000 Гц, один из самых широких среди
оркестровых инструментов. Динамический диапазон достигает 66 дБ. Излучаемая акустическая
мощность 9,5 Вт. Переходные процессы: время атаки — 3 мс, время затухания от 7 до 5с в
диапазоне до 1 кГц и 4с в диапазоне до 16 кГц. Тембр — блестящий, звучный, звенящий,
существенно зависит от способа возбуждения и манеры игры.
Особенности записи звука ударных инструментов
Для записи большого барабана большинство музыкантов используют динамический
микрофон. Более того, давно уже существуют специальные динамические микрофоны с
большой диафрагмой для записи басового барабана. Звук большого
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поддается компрессии при записи. Параметры компрессии нужно выбрать так, чтобы снизить
гулкость и выделить атаку.
Малый барабан расположен близко к остальным ударным инструментам, особенно к хайхэту, поэтому при его записи необходим направленный микрофон, лучше всего Shure SM57. Как
правило, микрофон располагается между хай-хэтом и малым том-томом, на расстоянии в
несколько сантиметров от мембраны малого барабана. При таком расположении можно
получить самый красивый и острый звук. Для получения трещащего звука можно подключить
второй микрофон, расположив его снизу барабана в нескольких сантиметрах от нижней
мембраны и направив на пружинки. Создание записи полноценного и качественного звука
малого барабана требует обязательного применения компрессии.
Хай-хэт. Очень важно, чтобы его звук не проникал в другие микрофоны, используемые
при записи ударной установки (как правило, это микрофоны для малого барабана и общий
верхний микрофон). Поэтому хай-хэт записывают отдельно. Для него можно применять
динамический микрофон, но лучше всего использовать конденсаторный с малой диафрагмой,
который хорошо принимает

высокие

частоты тарелок.

Для записи можно установить по

микрофону над каждой тарелкой на высоте около 20 см или записывать через общий верхний
микрофон, расположенный на высоте около метра.
Выводы
Все ударные музыкальные инструменты имеют очень короткое время атаки и большое
время затухания. Исходя из этого, помещение, с одной стороны, должно обеспечить высокую
точность звучания и, следовательно, иметь малое время реверберации, а с другой стороны –
оно должно поддержать звучание инструментов, особенно высокочастотных составляющих.
Таким образом, при выборе времени реверберации должно быть найдено компромиссное
решение. Поскольку помещения редко бывают идеальными, их акустические недостатки
возможно устранить путем
будет

способствовать

использования дополнительных отражающих поверхностей, что

натуральному

звучанию

барабанов

при

записи

звука

общими

микрофонами.
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УДК 608.2
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ СВОЙСТВА СОТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.А. Евангелий
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра А и АЭ, Киев, Украина, e-mail:
evachka92@gmail.com
В данной статье представлены результаты исследования звукопоглощающих свойств
яичных лотков как альтернативного отделочного материала. Выполнено измерение
коэффициента звукопоглощения исследуемого материала и сравнение его поглощающих
свойств

с

аналогичными

профессиональными

материалами.

Результаты

экспериментальных исследований свидетельствуют о возможности использования лотков
в качестве резонаторного поглотителя звука, не уступающего по своим характеристикам
плитам АГШБ и ПП-80.
This article presents the results of research sound absorbing properties of egg trays as
an alternative coating material. Measured the sound absorption coefficient of the material and
compare it with similar of professional materials. The results of experiment indicate the
possibility of using the trays as sound absorber resonator, who is not inferior in properties
some plates AGSHB and PP-80.
Ключевые слова: звукопоглощение, перфорированные плиты, сотовые материалы.
Key words: sound absorption, perforated plates, cellular materials.
Вступление
Современные потребности

архитектурной акустики побудили к изысканию и разработке

новых звукопоглощающих материалов, предназначенных для внутренней облицовки концертных и
театральных залов, аудиторий, радиостудий, студий звукозаписи и других помещений, к качеству
звука в которых предъявляются повышенные требования.
Величина поглощения звуковой энергии оценивается отношением поглощенной энергии к
энергии падающего звука (коэффициент звукопоглощения) и является величиной частотно
зависимой. Наиболее проблемно обеспечить необходимое звукопоглощение на низких и средних
частотах, поскольку трудно подобрать материалы, способные поглотить звуковые волны большой
длины. На практике для этих целей

часто применяют

диафрагменные (резонансные),

мембранные, сотовые, резонаторные звукопоглотители.
Анализ

звукопоглощающих материалов, представленых на потребительском

рынке

Украины, показал , что цены на профессиональные материалы находятся в пределах 200-350
грн./м2. Исходя из этого, при малых финансовых возможностях

существует необходимость в

поиске альтернативных звукопоглотителей, которые, обеспечивая необходимый результат,
существенно бы отличались в цене и были доступнее нежели профессиональные. В качестве
такого материала могут служить яичные лотки, при этом предполагается возможное их
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применение в качестве среднечастотных звукопоглотителей в студиях звукозаписи небольшого
объёма.
Экспериментальные исследования характера звукопоглащение сотового материала
Измерение коэффициента звукопоглощения материала в условиях диффузного звукового
поля опирается на двукратное измерение времени реверберации в реверберационной камере до и
после внесения исследуемой поверхности.
Исследования проводились в "Государственном научно-исследовательском институте
строительных конструкций" (НИИСК) в

реверберационной

камере объемом 140 м

3

, при

о

влажности помещения 60% и температуре 15 С. Измерялось время реверберации для пустой
камеры, камеры заполненной лотками и камеры с лотками, размещенными на базальтовом
волокне толщиной 12 мм (БЗВ12) размерами 2,75*2,45м.
Расчеты характера звукопоглощения основаны на изменении времени реверберации в
камере при внесение исследуемого материала.
Если Т0 - стандартное время реверберации в камере объемом V до внесения исследуемого
поглотителя, то средний коэффициент поглощения камеры равен:

 0  1  10



(1)

0,07V
ST0

где S – суммарная площадь ограждающих камеру поверхностей.
Внесение поглотителя создает добавочное звукопоглощение:

A  S (   0 )  S (10



0,07V
ST0

 10



0,07V
ST

(2)

)

откуда искомая характеристика звукопоглощения материала находится как:

s 

A
S

(3)

Результаты исследований предоставлены на рис. 1

Рис. 1. Измеренный коэффициент звукопоглощения исследуемого материала

Как следует из экспериментальных данных

звукопоглощающие свойства исследуемого

материала проявляются, главным образом, на средних частотах в диапазоне 500-3000 Гц. Кривая
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звукопоглощения имеет резонансный характер, таким образом сотовый материал можно отнести к
резонаторным поглотителям.
Резонаторные звукопоглотители
Резонаторные поглотители являют собой перфорированные панели, установленные на
некотором расстоянии от ограждения. Их можно представить как ряд резонаторов Гельмгольца, в
котором роль горла выполняют перфорации, а роль полости – объем воздуха (или мягкого
материала), заключенный между панелью и ограждением.
Резонатор Гельмгольца – это устройство, работающее по принципу сжатия внутреннего
объёма воздуха давлением звуковой волны через отверстие в нём. Особенностью резонатора
Гельмгольца является избирательная эффективность на определенной частоте.
Звуковая энергия поглощается преимущественно в области резонансной частоты f0, которая
может быть вычислена по приближенной формуле:

f0 

c
2

S
lkV

(4)

с — скорость распространения звука а воздухе; S — площадь поперечного сечения горла
резонатора; V —объем внутренней полости резонатора; lk—эквивалентное значение длины
горловины.
Сравнительная характеристика современных звукопоглощающих материалов
Для

сравнительной

оценки

выбраны

современные

звукопоглощающие

материалы,

обеспечивающие максимальное поглощение в диапазоне средних частот.
1. Звукопоглощающие плиты из пенополиуретана (акустический поролон (Mappy, Италия)).
Различные рельефы поверхностей и толщины плит позволяют получить требуемый внешний вид и
акустический эффект. Выполняется из: вспененного полиуретана с открытой ячеистой структурой.
2. Акустические перфорированные панели из MDF (Decor Acoustic, Израиль). Выполняются
из высококачественного MDF с объемной плотностью 750-760 кг/куб.м. Внешняя поверхность
панелей Decor Acoustic отделывается шпоном дерева, покрывается меламиновой пленкой,
имитирующей структуру натурального дерева
3. Акустическая плита АГШБ - резонансная штампованная конструкция, подклеенная бязью
с перфорацией и размерами: 1000*500*10 мм с шагом перфорации А=24 мм, диаметром
перфорации а=10 мм , воздушным зазором 50 мм.
4. Акустическая плита

ПП-80 с ребрами жесткости - резонансная конструкция с

перфорацией, выполненая из гипса, с размерами 810*810*30мм с шагом перфорации А=10 мм,
диаметром перфорации а=4.5 мм. Частотные зависимости коэффициентов звукопоглощения этих
материалов приведены на рис.2.
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Рис.2. Частотная зависимость коэффициентов звукопоглощения резонаторных материалов.
1- Плиты АГШБ, подклеены бязью толщиной с воздушным зазором 50 мм;
2- Плита ПП-80, заполненная плитами и вплотную к ограждению;
3- Плита толщиной 30 мм «MAPPYSIL 350 волна»;
4- Décor acoustic 5/3 с заполнением каркаса акустической минеральной ватой толщиной 50 мм.

Выводы
Сотовый материал в виде яичных лотков имеет ярко выраженные резонансные свойства с
преимущественным поглощением звука в области средних частот. При этом его коэффициент
звукопоглощения достигает значений
Применение

материала

  0.6 .

совместно

с

базальтовыми

звукопоглощение в области высоких частот до значений

плитами

позволяет

расширить

  0.9 .

По своим характеристикам сотовый материал не уступает звукопоглощающим плитам АГШБ
и ПП-80. Плиты MAPPYSIL и Decor Acoustic имеют более равномерное поглощение во всем
частотном диапазоне.
Проведенные исследования подтверждают возможность использования яичных лотков
(желательно совместно с базальтовыми плитами) для частичной отделки небольших по объему
помещений.
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УДК 534.84
АКУСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИСТАВКОВИХ ЗАЛІВ
І.А. Іваниця
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: byyylafka@ukr.net
Проаналізовані основні акустичні особливості виставкових залів на прикладі

"Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький Арсенал".
Наведені результати вимірювань акустичних характеристик «Колонної зали». Для
використання виставкових залів в якості багатофункціональних приміщень, а саме як
концертних залів для виконання музики, або приміщень для проведення літературних і
драматичних вечорів, а також конференцій та для різного виду культурного відпочинку
запропоновані способи трансформації виставкового залу у відповідні приміщення з
оптимальними акустичними характеристиками.
In this report describes the main acoustic features of exhibition halls. We can see the
results of measurements of the acoustic characteristics of the exhibition hall and provided
recommendations for improvement of the premises. In this article exhibition halls are
considered as multipurpose space that can be used as a concert hall for music, as hall for
literary, dramatic evenings, conferences and room for different types of cultural activities.
Therefore, discusses ways to transform the exhibition halls into the room with optimum
acoustic characteristics for the respective programs.
Ключові слова: «Мистецький Арсенал», час реверберації, вузьконапрямлені гучномовці,
акустичні характеристики, відбивачі звуку.
Key words: "Art Arsenal", reverberation time, acoustic characteristics, reflectors of the sound.
Вступ
Оскільки широкої популярності в Україні, як і за її межами, набуває такий вид культурного
відпочинку, як відвідування виставкової зали, де представлена та чи інша експозиція, виставка,
відбуваються конференції чи зустрічі з митцями або, навіть, концерти класичної та сучасної
музики, то виникає потреба в наявності приміщень для проведення відповідних заходів. В світі
сучасні виставкові зали користуються великим попитом. В Києві вони представлені такими
комплексами,
мистецький

як

«Пінчук

комплекс

арт-центр»,

«Мистецький

виставковий

Арсенал»,

центр

"КиївЕкспоПлаза",

«Міжнародний

виставковий

культурноцентр»

на

Лівобережній та іншими. Особливістю всіх цих залів є те, що вони мають великий об’єм, а отже
існують значні труднощі в створенні локальної акустики, яку необхідно забезпечити в малих
концертних залах і студіях звукозапису. В результаті виникає необхідность висвітлення
основних акустичних параметрів цих залів і узагальнення рекомендацій щодо трасформації
виставкових приміщень, а отже і акустичних умов, в малі конференційні або концертні зали. Ця
складна акустична проблема тільки почала розроблятися в провідних країнах світу. В даній
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статті вона розглянута на прикладі вимірювань, розрахунків та рекомендацій для «Колонного»
виставкового залу центру «Мистецький Арсенал».
Акустичні особливості виставкових залів на прикладі центру «Мистецький арсенал»
Поняття

«виставка»

вміщує

публічну

демонстрацію

досягнень

галузі

економіки,

науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузей суспільного життя. Воно може позначати як
сам захід, так і місце проведення цього заходу. Отже, виставковий зал – це приміщення для
демонстрації предметів, які мають громадський інтерес.
Геометрія Колонної зали «Мистецького Арсеналу». Форма залу – прямокутний
паралелепіпед (рис. 1, а). Розміри залу: довжина – 33,8 м; ширина – 24 м; висота – 8 м. Поряд
знаходяться

суміжні

приміщення,

які

відділені

від

Колонного

залу

гіпсокартонними

перегородками (не на всю висоту залу), а також коридор.
В
За

Колонній

допомогою

залі

встановлені

гіпсокартонних

10

перегородок,

колон

з

розміщених

розмірами
між

1,7*1,7*6,15

колонами,

м.

приміщення

розподіляється на окремі ділянки, в яких розміщені незалежні експозиції (рис. 1,б). Розміри
перегородок: довжина – 7,25 м, висота – 4 м.
Стеля – цегляна, має куполоподібний вигляд. Між колонами знаходяться арки,в яких
стеля має різну висоту.
З правої сторони зали - коридор, який поєднує вхід в «Мистецький Арсенал» та виставкові
приміщення комплексу. Вздовж правої стіни розташовані чотири, а по лівій стороні - три великих
аркоподібних вікна з висотою 5,4 м та шириною – 2,35 м. З лівої сторони знаходяться чотири
секції для експозицій (прямокутної форми). Розміри секцій - 7,45*8,45 м.
3

Загальний об’єм Колонного залу становить 3245 м .

а

б
Рис. 1. Вигляд Колонної зали

Результати натурних вимірювань і оцінка акустичних характеристик Колонної
зали. Якість звучання музичних і мовних програм в залі визначається її акустичними
характеристиками і тим, наскільки ці характеристики відповідають оптимальним параметрам для
залів того чи іншого призначення. Основними об’єктивними акустичними характеристиками, які
можна визначити за результатами вимірювань, є такі:
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- час реверберації звуку в залі;
- структура відбиття звуку від огороджень залу;
- енергетичні показники, що характеризують чіткість, просторовість і ясність звучання в
залі;
- рівні шумових завад в залі;
- звукоізоляція залу.
Відповідні вимірювання по визначенню вказаних характеристик були проведені в порожній
залі (без відвідувачів). Усереднені результати вимірювання часу реверберації в діапазоні частот
125-4000 Гц приведені в Таблиці 1.
Таблиця 1. – Усереднене значення часу реверберації
Частота, Гц
Т, с

125
7,52

250
7,25

500
7,06

1000
6,88

2000
5,81

4000
3,15

За результатами вимірювань можна зробити висновок, що час реверберації є не
припустимим для відтворення музичних, а тим більше мовних програм. Проте те саме свідчать і
результати вимірювань коефіцієнтів чіткості (С50) і ясності (С80), які у всіх точках вимірювань
мають від’ємні значення. Високі значення часу реверберації притаманні органним залам, тому
можна рекомендувати встановлення органу у Колонній залі. Проте, дане приміщення
використовується для проведення музичних концертів і літературних вечорів, конференцій, в
зв’язку з чим розроблені рекомендації, які допоможуть покращити сприйняття музики та мови в
даному приміщенні.
На рис. 2 проілюстрований один із методів вирішення акустичних проблем Колонного
залу. По – перше, для зменшення співвідношення висота-ширина-довжина необхідно
використовувати огороджувальні перегородки (7), які мають бути виготовлені зі спеціальних
акустичних матеріалів (або з гіпсокартону, але вкриті звукопоглинаючими матеріалами), які
будуть сприяти збільшенню звукопоглинання і, як наслідок, зменшенню часу реверберації. Подруге, орієнтація концертної площадки має бути діагональною. Сцена (1) розміщується в кутку
приміщення і складається з платформи і металевого каркасу. Розміщення слухачів (3) має бути
широким, віялоподібним, місця бажано зробити у вигляді трибун, при цьому буде достатнім, щоб
верхні ряди були принаймні на 1,5 - 2 м вище висоти сцени, що допоможе підсилити ранній звук
(поєднання прямого звуку і перших відбиттів). Також ефективним для даного приміщення буде
використання підвісних відбивачів звуку над сценою і передніми місцями для слухачів (2). Це
дозволить зменшити висоту приміщення, а отже, і час реверберації. Використання вертикальних
бічних масивів відбивачів звуку (4) також вплине на корекцію об’єму приміщення. Позаду місць
для слухачів бажано повісити важкі штори (6), що буде перешкоджати відбиванню звуку від
задньої стінки. В кутах приміщення розташувати низькочастотні поглиначі, або акустичні
ловушки, що використовуються для корекції НЧ діапазону.
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1- сцена;
2- підвісні відбивачі звуку;
3- місця для сидіння слухачів;
4- вертикальні масиви відбивачів звуку;
5- низькочастотні поглиначі (акустичні ловушки);
6- штори;
7- огороджуючі перегородки
Рис. 2. Ілюстрація акустичного облаштування виставкового залу
Висновки
Відсутність узагальнених акустичних характеристик виставкових залів і вимог до акустики
виставкових секцій у вітчизняній літературі частково усувається в даній статті на прикладі
Колонного залу центру «Мистецький Арсенал». Надані рекомендації щодо використання даного
приміщення, як багатофункціонального залу, що дає можливість проведення в ньому концертів,
конференцій, драматичних та поетичних вечорів зі створенням для цього комфортних
акустичних умов.
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УДК 615.47
КОНТРОЛЬ ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА С ПОМОЩЬЮ
НЕИНВАЗИВНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В. В. Бурыкина
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: vivavalery@yandex.ru
Приведены материалы по использованию нулевого модуляционного метода,
который позволяет выделять слабые шумовые сигналы акустического излучения на
фоне собственных шумов приемника, и который дает возможность значительно
повысить точность измерения температуры биологических объектов по их тепловому
излучению.
We showed the materials using the zero modulation method, which allows you to
highlight weak noise signals of acoustic radiation on the background of their own noise of the
receiver and which enables much more accurate in temperature measurement of biological
objects by their thermal radiation.
Ключевые слова: акустотермометр, нулевой модуляционный метод.
Keywords: acoustic thermometer, zero modulation method.
Вступление
Измерение распределения температуры внутри тела даёт существенную информацию
для диагностики и мониторинга процессов внутри тела. Наибольшее распространение в
медицинской диагностике имели инвазивные методы измерения глубинной температуры с
помощью термопар. Введение термопар внутрь тела вызывает ответную реакцию организма и
в результате искажает искомое распределение температур. Это привело к тому, что несколько
лет назад американское агентство Food and Drug Administration

рекомендовало не

использовать инвазивные методы определения глубинной температуры. В настоящее время
комиссия по новой технике Министерства здравоохранения России также не рекомендует
использовать

инвазивные

датчики

температуры.

приобретают

разработки

пассивных

В

неинвазивных

этой

связи,

методов

и

особую
приборов

актуальность
измерения

распределения температуры внутри тела.
В работе рассмотрен метод акустотермометрии, который состоит в регистрации
собственного теплового акустического излучения тела. С его помощью можно измерять не
только поверхностную, но и глубинную температуру, что принципиально невыполнимо
средствами радиометрии, инфракрасной техники и др.
Необходимо отметить, что наибольшую интенсивность имеет инфракрасное излучение в
-2

2

интервале длин волн 3-14 мкм, где она доходит до 10 Вт/см , т.е. больше, чем 100 Вт со всей
поверхности тела. Это излучение несет информацию о поверхностной температуре тела.
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Значительно слабее радиотепловое излучение, интенсивность которого на дециметровых
волнах в полосе частот сотни мегагерц порядка 10

-12

2

Вт/см . Характерная глубина его

проникновения в биологические ткани – несколько сантиметров. Интенсивность акустического
теплового излучения в полосе частот 100 кГц вблизи частоты 1 МГц составляет 10

-13

2

Вт/см , а

глубина проникновения – до 10 см [1].
Радиояркостная температура является интегральной характеристикой, которая зависит
не только от абсолютной температуры тела, но также от распределения диэлектрических
постоянных тканей, т.е. их эмиссионной способности. Поэтому для получения информации об
абсолютной температуре тела и ее распределении по глубине радиотепловое излучение
должно измеряться на нескольких длинах волн с различной глубиной поглощения. Длина
радиоволн в теле человека в 7 раз меньше, чем в воздухе, и составляет несколько
сантиметров. Длина акустической волны в мегагерцевом диапазоне частот составляет порядка
1 мм, что позволяет получить на порядок лучшее пространственное разрешение, чем с
радиотепловым излучением.
Близкое значение акустического импеданса, необходимое нам, имеет вода, которую
используем в качестве моделей биологических тканей.
Хаотическое движение атомов и молекул любой среды является физической причиной
как электромагнитного, так и акустического тепловых излучений. Аналогично выражению закона
излучения Рэлея-Джинса, являющегося частным случаем закона излучения абсолютно черного
тела Планка при hf << k T, выражение для спектральной плотности акустического излучения
безграничной среды:
2
π
fk
T
d
I 2
ε
f,T
  2σ,
d
f
v
-34

где h = 6,6210

-23

Дж/с - постоянная Планка; k = 1,3810

(1)

Дж/К - постоянная Больцмана; f, v -

частота и скорость акустических колебаний в среде; Т - термодинамическая температура
среды.
2
2
Интенсивность акустических волн I = p /(v) = p /(z2), для квадрата акустического
2
давления p тепловых акустических колебаний в интервале f << f безграничной среды с

температурой Т из (1), получаем:
4
π
f2
ρ
kTf
)
2 (
σ
p

,
v

(2)

где  - плотность [2].
В качестве датчика давления используется круглая пьезоэлектрическая пластина (ПП) с
диаметром D >>  ( - длина волны в воде), нагруженная с тыльной стороны демпфером с
удельным импедансом z, и с удельным импедансом Z0. С передней стороны ПП имеет один или
2

2

два четвертьволновых слоя с удельными импедансами (z3/z2) =z0/z2 или (z3/z4) =z0/z2.
Электрической нагрузкой ПП является индуктивность L  1/(0 С0), где 0 - частота
2

механического резонанса, С0 - статическая емкость ПП.
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Каждый функциональный орган одновременно передает информацию через множество
каналов, некоторые из которых характеризуют его быстрые функции (биоэлектрическая
активность нейронов, мышц и т.д.), или медленные функции (метаболизм, микроциркуляция
крови). И лишь сравнительный подход к информации разных каналов может привести к
открытию общих закономерностей, присущих организму как целому.
Чувствительность акустотермометра в значительной степени может зависеть от выбора
метода измерения излучения и схемы его реализации. Рассмотрим модуляционный метод,
который позволяет выделять слабые шумовые сигналы электромагнитного излучения в
радиоастрономии на фоне собственных шумов приемника [3], а нулевой модуляционный значительно повысить точность измерения температуры биологических объектов по их
тепловому

акустическому

пьезопреобразователя.

излучению

За

основу

[4,

взята

5,

6],

модель

регистрируемому
одночастотного

с

помощью

акустотермометра,

позволяющего измерять глубинную температуру биологических объектов с помощью нулевого
модуляционного метода.
На основе модели одночастотного акустотермометра был рассчитан пьезоприемник
теплового акустического излучения мегагерцевого диапазона с помощью метода эквивалентных
четырехполюсников. В результате удалось определить полосу рабочих частот пьезоприемника
и оценить уровень полезного сигнала на его выходе. По частотной характеристике
передаточной функции пьезоприемника была выявлена оптимальная схема его построения,
которая включает: пьезопластину, согласованную через переходный слой с фокусирующей
плоско-вогнутой линзой. Такое сочетание дает возможность максимально расширить полосу
частот, не потеряв уровень полезного сигнала.
Также была исследована пространственная корреляционная функция звуковых давлений,
создаваемых тепловым акустическим излучением. Для этого были проанализированы
экспериментальные литературные данные для системы из двух разнесенных дисковых
пьезоприемников, акустические оси которых пересекаются. Нагретым объектом служила
пластилиновая пластинка. Тракт обработки выделял коррелированный сигнал, величина
которого пропорциональна разности температур источника теплового акустического излучения
и

окружающей

среды.

Таким

образом,

была

построена

зависимость

инкремента

коррелированной акустояркостной температуры от перемещения нагретой пластинки, и
зависимость теоретически вычисленной корреляционной функции.
Использование коррелированных сигналов позволяет узнать распределение глубинной
температуры,

коэффициент

поглощения

ультразвука

в

объекте,

а

также

увеличить

разрешающую способность метода.
Выводы
Акустотермометрический метод позволяет измерять не только поверхностную, но и
глубинную температуру.
Контроль внутренней температуры человеческого организма может быть выполнен
различными

способами,

однако

наибольший

интерес

для

медицины
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неинвазивные методы, позволяющие выполнять диагностику внутренней температуры без
хирургического вмешательства в тело человека.
Для измерения глубинной температуры тела была выбрана модифицированная схема
нулевого модуляционного метода, что позволило значительно повысить точность измерения
температуры

биологических

объектов

по

их

тепловому

акустическому

излучению,

регистрируемому с помощью пьезоэлектрического преобразователя.
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ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ
РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ
Ёлкин С.О.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: sergij.yolkin@gmail.com
Показана

необходимость

наличия

программного

инструментария,

предназначенного для исследования и разработки алгоритмов коррекции речевых
сигналов в системах автоматического распознавания речи. Предложен состав и
практическая реализация такового инструментария.
A need in software toolkit for speech enhancement algorithms research and
development in field of automatic speech recognition, is shown. Conception and practical
implementation of such toolkit is proposed.
Ключевые слова: распознавание речи, коррекция речевых сигналов, программный
инструментарий.
Key words: speech recognition, voice signal enhancement, software toolkit.
Введение
При исследовании и разработке алгоритмов коррекции речевых сигналов неизбежно
возникает необходимость экспериментальной проверки полученных результатов. При этом
весьма желательно, чтобы разработчик имел возможность оперативно модифицировать план и
условия проведения

эксперимента. С учетом сказанного, нетрудно прийти к выводу о

необходимости разработки соответствующего программного инструментария.
Такой программный инструментарий можно представить в виде трёх независимых
библиотек программ, направленных на решение следующих задач:


создание искажённых речевых сигналов;



коррекция речевых сигналов;



оценивание качества работы системы коррекции.

Предварительный анализ свидетельствует, что фрагменты таких библиотек существуют
и вполне пригодны для эксплуатации [1-4]. К сожалению, эти программные средства
реализованы с использованием различных вычислительных сред, что существенно усложняет
и замедляет процесс их эксплуатации.
Цель данной работы состоит в компенсации указанного недостатка и в создании
однородного, в смысле используемой вычислительной среды, программного инструментария,
предназначенного для моделирования методов коррекции речевых сигналов в задаче
автоматического распознавания речи (АРР).
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Обзор существующих решений

На данный момент существует ряд библиотек и программных инструментариев, которые
могут быть использованы для исследования алгоритмов коррекции речевых сигналов в задаче
АРР.
Библиотека VoiceBox [1] позволяет моделировать системы цифровой обработки речевых
сигналов.

Важными

элементами

данной

библиотеки

являются

программы-функции,

позволяющие выполнять коррекцию речевых сигналов в соответствии с такими популярными
методами, как метод вычитания спектров, методы MMSE и logMMSE, предназначенными для
работы в среде пакета Matlab.
Программный инструментарий Filtering and Noise Adding Tool (FaNT) [2,3] позволяет
моделировать речевые сигналы, искаженные аддитивным шумом, реверберационной помехой,
а также искажения, вносимые каналом коммуникации (влияние фильтрации и способа
кодирования). Одной из особенностей пакета FaNT является применение встроенного
детектора речевой активности для получения более корректной оценки отношения сигнал/шум.
Другой, значительно более важной, особенностью пакета FaNT (написанного с использованием
языка

программирования

C)

является

то,

что

входящие

в

него

программы

можно

эксплуатировать двумя способами: с помощью консольного интерфейса [2] либо с помощью
веб-интерфейса

[3].

Консольный

интерфейс

более

гибок

и

располагает

большими

возможностями, однако вынуждает пользователя запомнить ряд синтаксических правил. Вебинтерфейс более ограничен по своим возможностям, однако позволяет снизить нагрузку на
память пользователя.
Одним из наиболее популярных программных инструментариев для моделирования
систем АРР является Hidden Markov Model Toolkit (HTK) [4], позволяющий выполнять полный
цикл распознавания речи и анализа результатов распознавания. Пакет HTK состоит из
множества разрозненных программных модулей, каждый из которых выполняет одну
конкретную

задачу.

Эти

исполняемые

модули

написаны

с

использованием

языка

программирования С и имеют консольный интерфейс, что, с одной стороны, позволяет достичь
большой гибкости при решении задач, а с другой стороны - весьма затрудняет изучение и
эксплуатацию данного программного инструментария.
Разумеется, для моделирования процессов искажения и коррекции речевых сигналов
можно использовать прикладные пакеты обработки звука, такие как Sony Sound Forge, Adobe
Audition и др. Однако существенным недостатком таких пакетов является недопустимость
модернизации встроенных алгоритмов обработки сигналов и «тонкой», хотя бы на уровне языка
программирования высокого уровня, их настройки.
Основной проблемой при совместном использовании указанных выше библиотек и
программных продуктов является их разнородный характер и, как следствие, затрудненность их
совестного использования, приводящая к большому объему монотонной и «ручной» работы.
Кроме того, весьма затруднен контроль над прохождением данных от «входа» к «выходу», что
может служить дополнительным источником ошибок при проведении экспериментов и
обработке результатов.
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Создание однородного программного инструментария
Очевидным

подходом

к

решению

данной

проблемы

является

создание

такого

программного инструментария, который объединил бы достоинства различных программных
модулей, обеспечивая однородную рабочую среду для исследователя.
В рамках данной работы был разработан таковой программный инструментарий,
обобщённая схема которого представлена на рис. 1.

Исходный речевой
сигнал

Система оценки работы
алгоритмов восстановления

Искажение речевого сигнала
(шум, реверберация, линия связи)

Искаженный речевой
сигнал

Восстановленный
речевой сигнал

Восстановление речевого сигнала

Система автоматического
распознавания речи
Результаты работы
Оценка качества
восстановления речи

Рис. 1. Состав программного инструментария
В качестве основы для моделирования процедур обработки речевых сигналов
предложено взять функции из состава библиотеки VoiceBox, позволяющие облегчить
написание программ-функций обработки сигналов для среды Matlab. Обработка производится
путём последовательного применения к речевым сигналов данных программ-функций.
Такой подход позволяет легко модифицировать исследуемые алгоритмы и, при
необходимости, исследовать новые методы обработки. Синтез искаженных речевых сигналов
также сравнительно несложно осуществить средствами пакета Matlab, не обращаясь к
программным средствам пакета FaNT.
Для

оценки

качества

и

разборчивости

восстановленной

речи

нетрудно

найти

соответствующие программы-функции для среды Matlab. Так, модель алгоритма оценивания
качества речи с помощью параметра PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) [5],
разработанная для среды Matlab, представлена в работе [6] в виде p-кодов. Разборчивость
речи можно оценивать с помощью формантного или формантно-модуляционного методов,
программные модели которых представлены в работах [7,8].
Несколько сложнее обстоит дело с оценкой качества восстановленной речи с помощью
алгоритмов системы АРР. В качестве системы АРР проще всего использовать модули из
состава пакета HTK, работоспособность и правильность функционирования которых была
проверена неоднократно. Между тем, как уже было сказано выше, управление этими модулями
обычно осуществляют с помощью консольного интерфейса.
Для преодоления этого препятствия, т.е. для того чтобы управление модулями пакета
НТК можно было осуществлять «изнутри» среды Matlab, в данной работе предложено
применять стандартную функцию system() среды Matlab, позволяющую выполнять команды в

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

64 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е

консольной среде. По окончанию работы модулей, принадлежащих пакету HTK, файл
результатов преобразуется в формат, который может быть воспринят средой Matlab.
Выводы
Применение предложенного программного инструментария позволяет значительно
ускорить проведение исследований путём создания однородной рабочей пользовательской
среды, управляемой средствами пакета Matlab.
Направлением дальнейшей работы является улучшение и поддержка предложенного
программного инструментария, а также исследование методов коррекции речевых сигналов,
выполненное с использованием этого инструментария.
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УДК 532.5
ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЛН В УЛИТКЕ ЧЕЛОВЕКА
Я.В. Пламадил
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: i.plamadil20@gmail.com
Рассмотрено распространение импульсов давления в улитке как волноводе,
состоящем

из

заключенной

в

упругую

цилиндрическую

оболочку

жидкости.

Проанализировано влияния сужения упругой трубки на распространение волн давления.
The propagation of pressure pulses in the cochlea as a waveguide, which consists of a
located in an elastic cylindrical shell liquid, was described. Influence of the restriction of
elastic tube on the distribution of pressure waves was analyzed.
Ключевые слова: улитка, волновод, сужение.
Key words: cochlea, waveguide, stenosis.
Введение
Проблема снижения слуха волновала людей всегда. Глухота считалась и считается
одним из самых тяжелых недугов, так как влечет за собой нарушение связи человека с
окружающими людьми.
В настоящее время созданы специальные устройства, которые предназначены помочь
людям с проблемами слуха. Однако данных о внутреннем ухе человека, в частности о
характере движения жидкости в улитке имеется достаточно мало [1]. Основным источником
этих знаний являются эксперименты Бекеши, отмеченные Нобелевской премией в 1961 г [2].
Задача распространения импульсов давления в улитке является важной как с
медицинской, так и с технической точки зрения, поскольку позволит усовершенствовать уже
существующие методы диагностики и реабилитации слуха, а также создать новые.
Поэтому целью настоящей статьи является представление улитки в виде волновода,
состоящего из заключенной в упругую цилиндрическую оболочку жидкости, и анализ влияния
его сужения на распространение волн давления.
Модель волновых движений жидкости в эластичной трубке
Известно, что полость улитки заполнена бесцветной жидкостью – перилимфой. Площадь
поперечного сечения уменьшается от стремечка к противоположному тонкому концу –
геликотреме. Полость улитки почти всей ее длины разделена перегородкой. Одна половина,
включающая стремечко, называется преддверной лестницей, другая половина – барабанной
лестницей [2].
Представим улитку в виде трубки переменного сечения и рассмотрим одну ее часть – от
овального окна до геликотремы. Схематически поставленная задача представлена на рис. 1.
При наличии в волноводе локальных неоднородностей движение характеризуется наличием
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трех типов волн – падающей, отраженной и прошедшей [3]. При этом падающие и отраженные
волны распространяются в трубке с площадью поперечного сечения S1 и скоростью c1 , а
прошедшие волны – в суженной части с соответствующими величинами S2 и c2 .

Рис. 1. Моделируемый участок трубки с сужением
Движение жидкости в упругой трубке характеризуется системой, состоящей из уравнения,
описывающего движение элемента в проекции на нормаль, уравнение неразрывности и
уравнение сохранения количества движения [3].

pi 

Ehi
;
ri 2

i 1 pi

 0,
t  x

2 i i

 0;
ri t
x

(1)

где i – радиальное перемещение стенки оболочки.
Начальные и граничные условия имеют следующий вид

i ( x,0)  i  x,0   0,

i  1,2,

p1  0, t   f  t  ,

S11  x0 , t   S22  x0 , t  ,

p1  x0 , t   p2  x0 , t  ,

p2  x, t 

x 

(2)

 0,

где f  t  – функция, описывающая импульс давления.
Применим к уравнениям (1) – (2) интегральное преобразование Лапласа


f1  s    f1  t  e st dt ,

(3)

0

и в пространстве изображений получим следующие выражения

pi 

Ehi
;
ri 2


2
si  i  0;
ri
x

si 

1 pi
 0,
 x

(4)

а граничные условия представим как
p1  0, s   f  s  ,

S11  x0 , s   S22  x0 , s  ,

p1  x0 , s   p2  x0 , s  ,

p2  x, s 

x 

 0.

(5)

Скорость распространения волны определим с помощью формулы Моенса-Кортевега [4]:

ci 

Eh
,
2  ri

(6)

где E - модуль упругости Юнга стенки трубки, h - толщина стенки, ri - внутренний радиус.
Далее, путем несложных преобразований получаем уравнение
s 2 pi  ci 2

 2 pi
 0,
x 2

(7)

общее решение которого записывается в виде [3]

pi  x, s   A2i 1  s  e



s
x
ci

s

x

 A2i  s  e ci .
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Первый член соотношения (8) описывает падающую составляющую волны давления, а
второй – отраженную.
Неопределенные коэффициенты легко найти, используя граничные условия

A1  s   f  s  ,

1

1

  sx0
2
c c
A3  s  
f s  e  1 2  ,
S2c1
1
S1c2

S2  c1
2s
 x0
S1c2
A2  s  
f  s  e c1 ,
Sc
1 2 1
S1c2
1

(9)

A4  s   0.

Перейдя обратно в пространство оригиналов, получаем выражения для падающей,
отраженной и прошедшей составляющих волны давления:


x
p1  f  t   ,
 c1 

S2c1
S1c2  2 x0  x 
p1 
f t
,
Sc 
c1 
1 2 1 
S1c2
1

p2  


x
x  x0 
2
f t 0 
.
S2c1 
c1
c2 
1
S1c2
(10)

Запишем отношения амплитудных значений прошедшей и отраженной волн давления к
амплитудному значению падающей волны


p2

p1


1

1

2
,
S2c1
1
S1c2

p
p

S2c1
S1c2

.
S2c1
1
S1c2
1

(11)

На рис. 2 приведена графическая интерпретация выражений (11).

а)

б)

Рис. 2. Зависимость отношений амплитудных значений прошедшей (а) и отраженной (б)
волн давления к амплитудному значению падающей волны от величины сужения
Энергию, переносимую волной давления за единицу времени, можно определить с
помощью соотношения [4]

Wi  pi Qi .
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-

расход жидкости вещества, соответствующий падающей Q1 , отраженной Q1 и

прошедшей Q2  волнам, определяющийся как

Qi 

pi Si
.
 ci

(13)

На рис. 3 приведем зависимости отношений энергий волн давления от сужения трубки.

а)

б)

Рис. 3. Зависимость отношений энергий прошедшей (а) и отраженной (б) волн давления к
энергии падающей волны от величины сужения
Затраты энергии на преодоление сужения до 50% от исходной площади поперечного
сечения трубки не превышают 17% энергии падающей волны. Для преодоления сужения более
50% исходной площади поперечного сечения затраты энергии быстро возрастают.
Выводы
Улитка заполнена бесцветной жидкостью – перилимфой, для анализа движения которой
рассматривалась трубка переменного сечения – от овального окна до геликотремы.
С помощью применения интегрального преобразования Лапласа к системе уравнений,
описывающих движение жидкости в упругой трубке, получено зависимость отношений
амплитудных значений волн давления и энергий от величины сужения трубки.
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УДК 534.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗЛУЧАЮЩЕГО
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО
В ЗАМКНУТОМ КОЛЬЦЕВОМ СЛОЕ
Т.С. Куроедова
НТУУ «КПИ», Факультет электроніии, Киев, Украина, e-mail: lithium02@mail.ru
В данной статье определяется влияние параметров замкнутого упругого кольцевого
слоя

на

электромеханические

цилиндрического

характеристики

электроупругого

излучающего

пьезокерамического

электроакустического

радиально

поляризованного

преобразователя. Для решения задачи использовались метод частичных областей, метод
Фурье, а также свойство полноты и ортогональности цилиндрических волновых функций.
In this article is estimated the influence of closed ring layer parameters on the
electromechanical characteristics of radiating electroacoustical cylindrical piezoceramic
radially polarized transducer. To solve the problem there are used method of partial regions, the
Fourier method and the property of completeness and orthogonality of cylindrical wave
functions
Ключевые слова: преобразователь, кольцевой слой, коэффициент прохождения звука,
импеданс излучения.
Keywords: transducer, ring layer, coefficient of sound transmission, radiation impedance.
Введение
В

современной

гидроакустике

вопросы

приема

и

излучения

звуковых

волн

электроупругими круговыми цилиндрическими преобразователями рассмотрены достаточно
широко. Тем не менее, особенности работы излучающих преобразователей в замкнутых и
незамкнутых кольцевых слоях освещены лишь для традиционных моделей преобразователей,
не учитывающих их электроупругие свойства.
Это связано с недостаточной изученностью постановок задач гидроэлектроупругости для
излучающих систем, работающих в кольцевых слоях. При этом представляют практический
интерес

особенности

использования

кольцевых

слоев

как

элементов

согласования

электроупругих преобразователей с рабочей средой.
Таким образом, актуальность рассматриваемых проблем обусловлена необходимостью
углубленного изучения условий и особенностей работы электроупругого преобразователя,
работающего в кольцевом слое.
Аналитическое решение задачи
Для исследования влияния упругого слоя на акустические свойства электроакустического
цилиндрического

электроупругого

пьезокерамического

радиально
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преобразователя необходимо сравнить звуковые поля, создаваемые цилиндром в отсутствии
слоя и на внешней поверхности слоя rs  R . Исследуются следующие акустические
1s
характеристики:
 коэффициент прохождения звука через цилиндрический слой κ пр

κ пр 

p
1
p

(1)

,

0

где p - давление на внешней поверхности слоя, p - давление, создаваемое цилиндром
1
0
в отсутствии слоя на той же поверхности rs  R ;
1s
 безразмерный импеданс

излучения

определяется как отношение давления на

поверхности преобразователя (слоя) к нормальной составляющей колебательной скорости,
которая имеет вид:
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,
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В выражении (3) приняты следующие обозначения:

 

(1)
(1)
(0)
ρcJ' (k c R )H (kR )  ρc c c J (k c R )H'
(kR )  β
ω вип ,
0
1s 0
1s
0
1s
0
1s
R
1s
(1)
(1)
(0)
ρcN' (k c R )H (kR )  ρc c c N (k c R )H'
(kR )  ξ
ω вип ,
0
1s 0
1s
0
1s
0
1s
R
1s

 

cU 2π
0
0
η
ω вип ,
~
R
~
0s
a ω J' (k c R )  b ω J (k c R )
0
0s
0
0s

 
 
 

a~ω '0 (k c R0s )  b~ω 0 (k c R0s )  Δ0 ω  ,
a~ω '0 (k c R0s )  b~ω J0 (k c R0s ) R0s вип

где ρ - плотность среды; c - скорость распространения звука в среде; H

(1)
(kR ) - функция
0
1s

Ханкеля; J (k c R ) - функция Бесселя первого рода; N (k c R ) - функция Неймана;
0
1s
0
1s
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1
E
- модуль упругости
, где C
11
E
C h
11 0s

d R
1
0s

материала пьезокерамики.
Численные результаты
На рис. 1 представлен безразмерный импеданс (две его составляющие – активная и
реактивная), развиваемый преобразователем при отсутствии слоя на расстоянии rs  R .
1s
График безразмерного импеданса построен для зависимости от волнового параметра kR
где k - волновое число воды, R

0s

0s

,

 67.5 мм.

Рис. 1. Частотные зависимости активной Re (Z) и реактивной Im (Z) составляющих
импеданса излучения преобразователя при отсутствии слоя.
На рис. 1

показаны действительная Re (Z)

и мнимая Im (Z)

части безразмерного

импеданса излучения цилиндрического преобразователя как функции волнового радиуса
цилиндра. Реактивная составляющая имеет характер массы.
На

рис.

параметра kR

0s

2

–

зависимость

коэффициента

прохождения

звука

от

волнового

.На рис. 3,4 представлена зависимость составляющих импеданса излучения Z0

от волнового параметра kR

0s

.
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Рис. 2. Коэффициент прохождения звуковой энергии κ пр 

p
1
p

,

0

(материал слоя – 51-1415).

Рис. 3. Активная составляющая импеданса излучения Re (Z) на поверхности слоя

rs  R (материал слоя – 51-1415).
1s
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Рис. 4. Реактивная составляющая импеданса излучения Im (Z) на поверхности слоя

rs  R (материал слоя – 51-1415).
1s
Выводы
В результате работы было определено влияние параметров кольцевого слоя на
акустические

характеристики

электроакустического

цилиндрического

электроупругого

пьезокерамического радиально поляризованного преобразователя:
 наличие упругого слоя приводит к появлению второго резонанса в системе; при этом
показано, что рассмотренные колебания вызваны взаимодействием упругого цилиндрического
слоя и присоединенной массой среды, окружающей слой;
 увеличение скорости распространения звука в материале слоя приводит к смещению
резонанса, обусловленного взаимодействием упругого слоя и присоединенной массой среды, в
область более высоких частот.
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УДК 534.232
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ НЕОСЕСИММЕТРИЧНЫХ
СФЕРИЧЕСКИХ ПРОДОЛЬНЫХ ВОЛН В УПРУГОМ ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ
А.Н. Михеева
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: anastacia.mikheeva@gmail.com
Решена задача о возбуждении ультразвуковых волн в упругом однородном
полупространстве
соотношения,

при

условии

позволяющие

заданной

оценить

поверхностной

характеристики

нагрузки.

волнового

поля

Получены
смещений

материальных частиц упругого полупространства.
Problem of excitation of ultrasonic waves in an elastic half-space was solved provided
the specified surface load. Obtained relations allow to estimate characteristics of the wave field
displacements of material particles of elastic half-space.
Ключевые

слова:

задача

Лэмба,

математическая

модель,

пьезокерамический

преобразователь, ультразвук, продольная волна.
Key words: Lamb's problem, mathematical model, piezoelectric transducer, ultrasound,
longitudinal wave.
Введение
Акустические волны ультразвукового диапазона широко используются в современном
мире для решения научных вопросов и практических задач в устройствах дефектоскопии,
ультразвуковой томографии и акустоэлектроники. Прием и передача акустического сигнала в
этих

устройствах осуществляется c помощью пьезокерамических преобразователей с

определёнными передаточными характеристиками. Передаточная характеристика в данном
случае зависит не только от конструкции и геометрии преобразователя, но и от того, какие типы
упругих волн и в каком частотном диапазоне преобразователем излучаются либо принимаются.
То,

насколько

эффективным

будет

практическое

применение

преобразователя

(а

соответственно, и устройства в целом) во многом определяют не столь его геометрические
параметры, сколько вышеупомянутые характеристики.
Появление математических моделей упомянутого процесса может привнести значимый
вес в конструирование электроакустической аппаратуры, так как позволит связать размер
площадки контакта преобразователей со спектром электрического воздействия, что в свою
очередь, позволит обеспечить наперед заданную эффективность возбуждения акустической
волны в определенном частотном диапазоне.
Актуальность исследований подчёркивается тем, что обзор литературы не выявил в
открытой печати публикаций с результатами по данной тематике. Указанные выше факторы
являлись предпосылками к математическому моделированию указанного выше процесса,
результаты которого приведены в данной работе.
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Постановка и решение задачи
На поверхности полупространства   0
площадке

нагружения

площадью

x3 (z)

на

0

действует

Sн

источник высокочастотных механических колебаний.
Считаем,

что

материал

полупространства

обладает модулем упругости  и модулем сдвига G .
Рассмотрим
контактного
то есть

моделирующий

возбуждения

ситуацию,

полупространства
координатах
действует

x3  0

 r ,  , 
сила

когда

на

или,

поверхность

с

0


сферических

   2 (рис. 1)

поверхностной

x2

волн,

поверхность

в
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Рис. 1. Расчетная схема задачи о
возбуждении сферических
продольных волн в упругом
изотропном полупространстве

распространяются в радиальном направлении со
скоростью v  (  2G) / м , где м – плотность исследуемой среды. Эти волны создают
колебательные движения материальных частиц среды, которые характеризуются вектором
смещения

u  r , ,  ei t . Амплитудные значения вектора смещения и его компонентов

определяются через амплитудные значения скалярного потенциала   r , ,  ei t стандартным
способом u  r , ,   grad   r , ,  . Амплитуда скалярного потенциала   r , ,  удовлетворяет
уравнению Гельмгольца
2  r , ,   k 2  r , ,   0 ,

где k   v

(1)

- волновое число продольных сферических волн.

Созданные смещениями

u  r , , 

деформации упругой среды уравновешиваются

механическими напряжениями, которые на свободной от механических контактов поверхности
полупространства    2 должны удовлетворять третьему закону Ньютона, т. е.

  r , ,  / 2  * ;

r  r , ,  / 2  0 ;
r  r , ,  / 2  0
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Скалярный потенциал   r , ,  , который удовлетворяет уравнению (1) и обеспечивает
выполнение второго граничного условия из группы условий (2), определяется следующим
выражением

  r , ,    k r 

1 2





cos m
Amn H2(2)
k r  P2mn m    
,
n m  1 2 
 sin m 
m  0 2n m  0





(3)

где Amn - подлежащие определению константы; H2(2)
k r  - функции Ханкеля второго
n m  1 2 
рода полуцелого порядка; P2mn m       cos  - функции Лежандра рода m и степени 2n  m .
Выполнение граничных условий (2) обеспечивается соответствующим выбором значений
степени полинома Лежандра.
Смещение на поверхности полупространства определяется следующим выражением
  r , ,  / 2   2 G k 2  k r 
1



H (2)
2 v 12

r

1 2



 1

  Amv  k r

m0 v



Hv(2) 1 2 (k r ) 

(4)

cos m

 k r   m  (v  1)   Hv(2) 1 2 (k r ) Pvm    
,
2G

 sin m 
2

2

Константы, или же амплитудные множители Amn , определяются из граничного условия

Re   r , ,  / 2  *  r , 


следующим образом

Amn 
* k r  k r
где Wmn
   

3/2

Sн

1
2G m  P2mn m

 0  Qmn

cos m

   r , Wmn  k r   sin m  dSн ,
*

*

(5)

0

J2n m3/2  k r   J2n m1/2  k r   J2n m5/2  k r  .

Выражение (4) позволяет оценить влияние размеров площадки механического контакта
преобразователя с акустической нагрузкой на эффективность возбуждения продольных волн на
заданной частоте. Важность этого результата подчеркнута тем, что в имеющейся на
сегодняшний день теории преобразователей контактного типа (или же пьезоэлектрических
преобразователей) такая возможность отсутствует.
Компоненты

вектора
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материальных

частиц

исследуемого

объекта

определяются следующими выражениями
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Результаты, которые определяются соотношениями (4) – (8) являются
основой

для

расчета

многоэлементных
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фокусирующих

(8)

теоретической

преобразователей

устройств

дефектоскопии, ультразвуковой томографии и акустоэлектроники.
Выводы
В результате решения граничной задачи о возбуждении продольных сферических волн в
упругом полупространстве впервые получены соотношения для смещений материальных
частиц в объеме исследуемого объекта. Эти соотношения позволяют оценить влияние
размеров площадки механического контакта (произвольной формы)

преобразователя с

акустической нагрузкой на эффективность возбуждения на заданной частоте, а также являются
теоретическим базисом для разработок пьезопреобразователей контактного типа в составе
различных устройств.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЕМНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
ЭЛЕКТРОУПРУГОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РАЗМЕЩЕННОГО В КОЛЬЦЕВОМ СЛОЕ
Е.В. Попсуй
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: liza-popsyi@mail.ru
В

работе

рассмотрены

угловые

электромеханических характеристик
полностью

электродированной

Рассчитаны

и

и

амплитудно-частотные

приемного электроупругого преобразователя с

поверхностью,

проанализированы

зависимости

размещенного

распределения

полных

в

кольцевом

перемещений

слое.
точек

поверхности, импеданс системы и напряжение создаваемое на нагрузке.
In this work the angle and amplitude-frequency dependence of electromechanical
characteristics of the receiving electro-elastic transducer placed in the circular layer.
Calculated and analyzed the distribution of the total displacement of surface points, the
impedance of the voltage generated by the load.
Ключевые слова: прием звуковых волн, цилиндрическая оболочка, кольцевой слой,
перемещение точек поверхности, угловые распределения.
Key words: receive of sound waves, cylindrical shell ring layer, moving the surface points, the
angular distributions.
Введение
На сегодняшний день задачи класса стационарной гидроэлектроупругости (позволяющие
перейти от акустического давления непосредственно к электрическому напряжению на
электрических

нагрузках),

применительно

к

вопросам

приема

акустических

волн

пьезокерамическими преобразователями, рассмотрены достаточно широко. Так, ранее были
рассмотрены задачи приема и излучения акустических волн одиночными преобразователями
[1,2] и антенными решетками различной конструкции [3,4] в постановках, не учитывающих их
упругие характеристики и условия распределённости параметров самих преобразующих
элементов.
Таким образом, актуальность исследования данной задачи обусловлена необходимостью
углубленного изучения условий работы электроупругих преобразователей, работающих в
кольцевом слое, в составе акустических устройств.
Постановка задачи
Постановка задачи для данной приемной системы приводилась ранее в работе [5].
Отметим ее некоторые основные положения. Считаем, что бесконечный по высоте цилиндр
радиусом r0 работает в режиме приема в жидкой среде с волновым сопротивлением c через
замкнутый кольцевой слой толщиной h0s . Акустические свойства слоя характеризуются
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1,c1 .

параметрами

Колебательная

система

возбуждается

внешним

79

акустическим

воздействием в виде плоской акустической волны единичной амплитуды, приходящей из
бесконечности. При этом, внутренняя полость преобразователя вакуумирована. Основное
решение аналитической задачи определения акустического поля приведены в работе [2].
Анализ полученных результатов расчетов
Предполагается (исходя из работы [5]), что внешнее воздействие в виде плоской волны
определяет

своеобразное

угловое

распределение

возмущений

со

стороны

среды

P (S ) .
С

точки

зрения

исследования

электромеханических

особенностей

системы,

целесообразно привести данные о характере движения поверхности преобразователя под
влиянием внешнего распределенного возмущения.
Угловые

зависимости

нормальных

перемещений

W (S )

и

тангенциальных

перемещений U (S ) , а также полных перемещений S (S ) точек оболочки определяются
в виде:

S (S )  W (S )  U (S ) ,

(1)

где, S (S ) - полное перемещение распределения перемещения точек поверхности

s - окружная координата.
Результаты расчетов угловых распределений полных перемещений по поверхности
оболочки-преобразователя (при   00 для частот f=4200 Гц, f=8200 Гц, f=11500 Гц) S (S )
приведены на рис.1.

Рис.1. Угловые распределения амплитуд полных перемещений точек поверхности
оболочки при наличии кольцевого слоя ,   0 :
1- f=4200 Гц ; 2- f=8200 Гц; 3- f=11500 Гц; 4 – оболочка в состоянии покоя
Можно считать, что учет звукопрозрачности слоя (возникающий при определённом
сочетании упругих, инерционных и волновых качеств) позволяет корректировать частотную
характеристику на выходе преобразователя, выделяя ее определенные участки в соответствии
с резонансными свойствами системы и характеристиками согласующего слоя.
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Далее сравним угловые распределения относительных амплитуд перемещений на
поверхности оболочки без кольцевого слоя (полученные ранее в работе [6]) и со слоем (рис.2)

Рис.2. Угловые распределения амплитуд полных перемещений точек поверхности
оболочки без и при наличии кольцевого слоя ,   00
1-преобразователь с кольцевым слоем; 2 – без слоя
Наличие кольцевого слоя, фиксированного волнового размера и определенного состава,
в общем случае уменьшает величину деформации поверхности оболочки, что в свою очередь
должно приводить к уменьшению напряжения на нагрузке электродов.
Далее сквозной подход позволяет перейти от акустического давления непосредственно к
электрическому напряжению на электрических нагрузках.

Рис.5. Частотная зависимость напряжения создаваемого на электродах,
нанесенных на поверхность пьеокерамики
В случае использования слоя при указанных расчётных соотношениях, на низких частотах
появляется резонанс кольцевого слоя (рис.3), который, в зависимости от волновых параметров
слоя, меняет свою частоту в пределах fр.с  500Гц , а также свое амплитудное значение. В
тоже время резонанс основной моды колебаний остается неизменным (8200 Гц).
Таким образом, изменяя условия приема, заключающееся в сочетании особенностей
импедансных и волновых параметров системы, можно добиться перехода однорезонансной
высокодобротной системы к относительно широкополосной.
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Выводы
По результатам решения сквозной задачи для режима приема звука цилиндрическим
электроупругим пьезокерамическим преобразователем, размещенном в кольцевом слое, можно
сделать следующие выводы:
- наличие кольцевого слоя позволяет расширить возможности преобразователя как
широкополосной системы за счет наличия резонанса на низких частотах и совпадения этих
резонансов с коэффициентом прохождения звука.
- волновые условия, волновые размеры преобразователя, тип электродирования,
наличие или отсутствие кольцевого слоя влияют на величину напряжения на нагрузке
электродов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИОНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
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В статье рассмотрены особенности функционирования локализационной модели
как составляющей модели бинауральной слуховой локализации пространственного
образа. Особое внимание уделено вопросу анализа акустических свойств помещений с
помощью этой модели. В результате получены пространственные карты двух типов
помещения.
In the paper the fundamentals of model of binaural auditory localization of spatial image
are given. Especially analysis of the acoustic properties of the room with this model are
considered. In result the spatial maps of the two types of facilities.
Ключевые слова: локализационная модель, кросс-корреляция, временная задержка
прибытия звука, интенсивностная разность, пространственные карты.
Key words: localization model, cross-correlation, interaural time difference (ITD), interaural
level difference (ILD), spatial maps.
Введение
Модель слуховой системы, имитирующая слуховую периферию человека, имеет
название компьютерная модель бинауральной слуховой локализации пространственного
образа. Данная модель имеет два микрофона с левой и правой стороны манекена головы
человека. Ее работа основана на анализе ITD (interaural time difference) в каждой критической
полосе. Алгоритм, используемый для этого анализа, заключается в вычислении функции кросскорреляции в каждой спектральной критической полосе в зависимости от величины ITD. К этой
информации добавляются сведения о разнице в интенсивности (ILD – interaural level difference),
что в целом позволяет с большей точностью локализовать положение источника. Результатом
работы данной системы является построение так называемых бинауральных карт помещения с
помощью локализационной модели.
Целью настоящей статьи является описание локализационной модели, позволяющей
анализировать акустику помещения с высокой точностью.
Локализационная модель
Локализационные модели [1] используются для анализа звуковых сигналов в помещении.
В жизни, человек воспринимает слуховые события, как воплощение трехмерного пространства.
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Задача состоит в том, чтобы смоделировать данную ситуацию и использовать результаты
моделирования для анализа акустических свойств помещений [3].
Локализационные модели строятся на основе частотной зависимости ITD и (или) ILD от
азимута (рис. 1).

Рис.1. ITD слева и ILD справа для разных частотных полос fc=434 Hz - сплошная
линия, fc=1559 Hz – штриховая линия, fc=4605 Hz – точковая линия
На рис.1 изображены примеры одномерных пространственных карт. При использовании
таких карт, вывод кросс-корреляционной функции [1], базирующейся на ITD можно повторно
сопоставить на основе азимута в горизонтальной плоскости, как показано на рис.2.
К сожалению, часто встречается неоднозначность. К примеру, как показано на рис.2, по
анализу, основаному на ITD, нельзя определить пространственную карту [2], если звук приходит
с передней или задней области слушателя.

Рис.2. Сопоставление кросс-корреляционной функции с ITD от угла азимута на
полосе 8 Гц с центральной частотой 434 Гц
Если трехмерное пространство рассматривается в вертикальной плоскости, а не в
горизонтальной, то имеет место выше упомянутая неопределенность. Для устранения этой

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

84 р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е

проблемы [2], необходимо обработать ILD сигнала, особенно в плоскости, пересекающей
середину головы манекена. Вообще только комбинация ITD и ILD через различные частотные
диапазоны позволяют ясно оценить позицию источника.
Бинауральные карты помещения
В результате сопоставления всех выше перечисленных данных, создаются бинауральные
карты

помещений.

Бинауральные

карты

показывают

характеристические

особенности

помещения, такие как, время прибытия и боковая позиция отражений и являются полезным
инструментом в оценке акустического качества помещения. Для оценки участка бинауральной
активности динамическое затухание следует исключить с той целью, чтобы сделать отражения
четко видными. Максимальное значение [1] в каждой временной рамке было взято в дБ с целью
оптимизации визуализации конечных отражений. Из двух карт бинауральной активности можно
увидеть характерные свойства различных типов помещений (рис.3).

Рис.3. Бинауральные карты. Небольшой зал для семинаров (слева) и концертный
зал (справа)
В случае с концертным залом наблюдается больший промежуток ITD, что соответствует
его большим размерам и повышенным акустическим требованиям.
Выводы
В статье расмотрены особенности построения и функционирования локализационной
модели как составляющей компьютерной модели бинауральной слуховой локализации
пространственного образа. Приведены примеры бинауральных карт для разных типов
помещений.
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УДК534.3
К ВОПРОСУ ОБ ИЗЛУЧЕНИИ ЗВУКА ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Я.І. Старовойт
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: Starovoyt.yaroslav@gmail.com
В статье рассмотрено излучение звука заполненным жидкостью круговым
цилиндрическим пьезокерамическим преобразователем с продольным пьезоэффектом.
Решение

производится

описывающие

методом

эквивалентных

схем.

Получены

выражения

смещения пьезокерамической оболочки, колебательные скорости,

импедансы излучения оболочки и давления, создаваемых преобразователем внутри и
вне оболочки
In this article a question about sound radiation of water-filled circular transducer with
lengthwise polarization is examined. The problem is solved by using the method of equivalent
circuits. The formulas for the displacement of the piezoceramic shell, particle velocity and
radiation impedance at the shell, and also pressure generated by the transducer inside and
outside the shell.
Ключевые слова: преобразователь пьезокерамический, продольный пьезоэффект,
колебательная скорость, давление, импеданс излучения.
Key words: piezoelectric transducer, the transverse piezoelectric effect, vibration velocity, the
pressure, the recovery impedance.
Введение
В настоящее время при изучении вопроса об
пьезокерамическим

преобразователем

используют

излучении звука цилиндрическим

представление

о

двух

возможных

расчетных моделях таких преобразователей. Согласно первой модели преобразователь
представляется

в

виде

эквивалентной

электромеханической

схемы.

Вторая

модель

основывается на использовании всех математических соотношений, описывающих процессы
преобразования электрической энергии в акустическую. Обе модели позволяют решить задачу
излучения звука в так называемой «сквозной» постановке.
Целью данной статьи является получение аналитических соотношений, описывающих
звуковое поле кругового цилиндрического пьезокерамического излучателя с продольным
пьезоэффектом при представлении его расчетной модели с использованием эквивалентной
электромеханической схемы.
Постановка задачи
Рассмотрим

секционированный

преобразователь радиуса
средой с плотностью

2

круговой

цилиндрический

пьезокерамический

r0 и толщиной h . Внутренняя полость преобразователя заполнена

и скоростью звука

c2 . Сам преобразователь располагается в жидкой
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среде с волновым сопротивлением
напряжение u  U  e

it

1c1 . На электрические выводы преобразователя подается

.

Поскольку ко всем призмам колец подводится одно и тоже электрическое напряжение, то
все части преобразователя будут двигаться синфазно с одинаковой амплитудой, т.е. совершать
пульсирующие колебания.
Вывод аналитических соотношений
В круговой цилиндрической системе координат уравнение движения бесконечной тонкой
пьезокерамической оболочки с окружной поляризацией может быть представлено в виде
линейного неоднородного дифференциального уравнения [1]

 2
1

2
t
QM
где

1
r K S
2
0

E
33



d

1
1
 2
   2 33 E  E3  p 
E
t r0  K S33
r0  K S33
K h

(1)

 - смещение стенки оболочки;  K , d33 , S33E - плотность, продольный пьезомодуль и

модуль гибкости при нулевой электрической напряженности пьезокерамики преобразователя;

E3 

u
tn

-

напряженность

преобразователя;

электрического

поля;

QM

-

механическая

добротность

p  p1  p2 - разность давлений, действующих на оболочку с обеих сторон,

p1 и p2 - соответственно давления вне и внутри оболочки преобразоваеля.
После ряда несложных преобразований уравнение (1) может быть преобразовано к виду:

d h
 2

1
m  2  rmn

   2 33 E U  p,
t
t CM
r0  K S33
где

CM 

(2)

m   K h - масса оболочки, приведенная к единице ее поверхности,

 h
1 r02 S33E
1

- упругость на единицу поверхности; rmn  K
- механическое
2
QM r0  K S33E
S
h

сопротивление на единицу поверхности, обусловленное вязкоупругим трением;

0 

1
r0  K S33E

- резонансная частота ненагруженной пьезокерамической оболочки в вакууме.

Для режима установившихся гармонических колебаний решение уравнения (2) можно
записать в виде:

d h
d33h
U  p
 U  p
2 E
r S t
r0 S33tn


,
1
j Z об
j[rmn  j ( m 
)]
 CM
33
2 E
0 33 n

где Z об  

p
1
 rmn  j (m 
) - локальный механический импеданс оболочки
vS
CM

Тогда колебательная скорость поверхности преобразователя равна:
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d33h
 p
 r S33E tn
v0 

t
Z об
2
0

(4)

Из соотношений(4) и (6) следует, что для определения колебательной скорости
преобразователя и электрического тока в нем необходимо определить звуковые давления,
создаваемые преобразователем внутри и вне преобразователя. При этом давление должно
удовлетворять уравнению Гельмгольца

p(r)  k 2 p(r)  0,
где k 


c

- волновое число среды, в которой распространяется звуковая волна, и ряду

условий сопряжения:

p2 r r  p1 r r  v0 Z об  ntU
0

0

(7)

v1 r r  v2 r r  v0 ,
1

где

2

nt - коэффициент электро-механической трансформации на единицу поверхности.

Решение уравнения Гельмгольца будем искать в круговой цилиндрической системе
координат с учетом того, что и внешняя (область I ) и внутренняя (область II ) поля не зависят
от координаты

z и являются радиально симметричными. Тогда с учетом условия излучения на

бесконечности поля давления и колебательной скорости в области I имеют вид:

p1   j1 A0 H 0(1) (k1r)

(8)

v1  k1 A0 H1(1) (k1r)
p2   j2 B0 J 0 (k 2 r)

а поля в области II :
где

(9)

v2  k2 B0 J1 (k 2 r),

A0 и B0 - неизвестные коэффициенты, а H 0(1) и J 0 цилиндрические функции.

Подставим в условие (7) соответствующие выражения из (8) и (9) и определим
неизвестные коэффициенты, A0 и

p1   j 1c1

v1 

B0 . В результате получим:
ntU

[ j 1c1

H 0(1) (k1r1 )
J (k r )
 j 2c2 0 2 2  Zоб ]
(1)
H1 (k1r1 )
J1 (k 2 r2 )
ntU

H 0(1) (k1r1 )
J (k r )
[ j 1c1 (1)
 j 2c2 0 2 2  Zоб ]
H1 (k1r1 )
J1 (k 2 r2 )

p2   j 2c2

H 0(1) (k1r1 )
H1(1) (k1r1 )

H1(1) (k1r1 )
H1(1) (k1r1 )

ntU
[ j 1c1

(1)
0
(1)
1

H (k1r1 )
J (k r )
 j 2c2 0 2 2  Zоб ]
H (k1r1 )
J1 (k 2 r2 )
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v2 

ntU
[ j 1c1

(1)
0
(1)
1

H (k1r1 )
J (k r )
 j 2c2 0 2 2  Zоб ]
H (k1r1 )
J1 (k 2 r2 )
z1   j 1c1

J1 (k 2 r2 )
J1 (k 2 r2 )

H 0(1) (k1r1 )
H1(1) (k1r1 )

z2   j 2c2

J 0 (k 2 r2 )
J1 (k 2 r2 )

zM  z1  z2  zоб
Выводы
В результате решения задачи излучения звука заполненного жидкостью круговым
цилиндрическим

пьезокерамическим

преобразователем

с

продольным

пьезоэффектом

методом эквивалентных схем были получены аналитические выражения, связывающие
давление, смещение, импеданс излучения с параметрами преобразователя и величиной
подаваемого напряжения. Эти соотношения могут быть использованы для получения
численных значений звукового давления, колебательной скорости и импеданса излучения,
создаваемых преобразователем.
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УДК 615.47
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ПЬЕЗОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОГО
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЭХОСКОПА
Ю.И. Горбач
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: zuzka9@mail.ru
В работе сформулированы возможные принципы построения многоэлементного
широкополосного пьезопреобразователя для медицинского ультразвукового эхоскопа и
методы его расчета и оптимизации.
In this paper, possible principles of broadband multi-element piezoelectric transducer for
medical ultrasonoscope and methods of its computation and optimization are considered.
Ключевые слова: пьезопреобразователь, ультразвуковой эхоскоп.
Key words: piezoelectric transducer, ultrasonoscope.
Введение
Для пьезоэлектрических преобразователей медицинского назначения используется
метод

расширения

полосы

пьезопреобразователя

с

помощью

акустических

слоев

и

электрических звеньев простейшего типа [1]. Последнее особенно важно для преобразователей
с линейным сканированием, в которых число элементов достигает сотни, и для выравнивания
их характеристик используют элементы подстройки (обычно параллельные с элементами
индуктивности).
Приведем некоторые результаты расчета передаточных функций широкополосных
пьезопреобразователей (рис.1), оптимизированных на основе модели связанных электромеханических контуров.

Rг
z1
Uг

z3

z4

z2

L
f1
Рис.1. Схема пьезопреобразователя:

z1  2,5 107 Па  с / м ; z2  1,5  106 Па  с / м - волновые сопротивления пьезокерамики и
рабочей среды соответственно,

kt  0,55 - коэффициент электромеханической связи

I. Однослойная акустическая система
В отсутствие слоев такая электро-механическая система может рассматриваться как два
связанных колебательных контура, а ее передаточная функция при оптимальном значении
параметра

Q  0C0 Rr имеет почти П-образную форму с полосой [2]:
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f / f 0  1,3kt

(1)

где С0 – статическая емкость пьезопреобразователя, а kt - коэффициент электромеханической
связи. При

kt  0,55 : f / f0  71,5%. Идея метода расширения этой полосы в область

больших частот состоит в том, чтобы частоту четвертьволнового резонанса слоя расположить
выше границы указанной полосы. Она выбиралась равной:

f сл / f 0  1  (1  f II / f 0 )  2  (1  0,5kсв 2  kсв )1/2 ,
где

(2)

kсв  1 / (1   2 / 8kt 2 )1/2 , f II - нижняя собственная частота связанных контуров при

отсутствии

Rг и акустической нагрузки z2 для случая: парциальная частота I-го контура

f1  f 0 (1  kсв 2 )1/2 , а II-го – f 2  f 0 . Для kt  0,55 , f сл / f 0  1,39 , так что волновая толщина
слоя на частоте

f 0 равна nc л  0,25( f сл / f 0 )  0,18 . Из условия равенства динамического

сопротивления преобразователя со слоем на частоте
частоте

f сл динамическому сопротивлению на

f 0 , где влияние слоя уже не сказывается, получаем значение zсл  z3  0,35z1 .

(а)

(б)
Рис.2. Передаточные функции однослойной акустической системы
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Для проверки оптимальности толщины слоя передаточные функции в режиме излучения
и приема

и , п

рассчитывались также для значений

меньших и больших

nсл  0,16 и nсл  0,20 на 10%

nсл  0,18 (рис.2, а,б, кривые 1,2,3).
II. Двухслойная акустическая система

Величина параллельной индуктивности выбирается так, что парциальная частота I
контура равна
слоев близкой к

f / f 0  f1 / 2 f 0  0,45 , а волновая толщина четвертьволнового резонанса
f1 . На частоте 0,5 f1 слои оказываются полуволновыми и не изменяют

импеданса нагрузки преобразователя. Волновые сопротивления слоев выбираются близкими к
сопротивлениям биноминального трансформатора. Для проверки оптимальности частот
рассчитывались так же варианты

0,45 f 0

0, 4 f 0 и 0,5 f 0 на 11% меньше и больше 0,45 f 0 (рис.3, а,б,

кривые 1,2,3).

(а)

(б)
Рис.3. Передаточные функции двухслойной акустической системы
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Выводы

Из анализа передаточных функций следует:
для однослойной конструкции:
1) значение

nсл  0,18 является оптимальным;

2) ширина полосы на уровне

и ( x)  0,707 max ( x)

равна 100%, что в 1,39 раз больше

71,5%;
3) максимум

  ип

в режиме эхо-сигнала равен 0,023;

для двухслойной:
1) значение

0,45 f 0 является оптимальным;

2) ширина полосы на уровне

и ( x)  0,7иmax

равна 100%, но расширена она в сторону

низких частот;
3) максимум передаточной функции в режиме эхо-сигнала равен 0,016.
Таким образом, в конструкции пьезоэлектрического преобразователя необходимо
использовать два переходных слоя с оптимальными параметрами, которые определены в
работе. При этом, выбрав верхнюю частоту
нижнюю

f н  0, 29  f0  2,3

ультразвуковой

диагностики

МГц,
с

удается

помощью

fв  1, 29  f0  10,5 МГц ( f 0  7,8 МГц) , а
перекрыть
одного

весь

диапазон

универсального

медицинской

широкополосного

пьезопреобразователя.
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УДК 534.6
ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТИВНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОМЕЩЕНИЙ
Д.В. Аврутова
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: a.darchik@gmail.com
Установлена связь субъективных акустических параметров с объективными,
сделаны расчеты ранее не исследуемых параметров для разных залов, что дало
возможность более детальней, качественней

и проще анализировать и исследовать

помещения.
There was explored a relation between subjective and objective acoustic parameters,
calculations of previously uncalculated parameters for different halls, what gave a possibility
for more detailed, qualitively and easier analizing and exploring of the room.
Ключевые слова: субъективные параметры, объективные параметры, центральное
время, коэффициент низких тонов.
Key words: subjective parameters, objective parameters, central time, coefficient of low tones.
Введение
Целью исследований в области архитектурной акустики служит создание приемов
проектирования помещений (театральних, киноконцертных, лекционных, студийных и т.п.) с
заранее предусмотренными хорошими условиями слышимости. Для решения практической
задачи – создать оперный театр или концертный зал, - настает ряд сложных вопросов. Первый
из них состоит в выборе критериев оценки акустического качества зала.
К сожалению, на сегодняшний день в оценке качества звучання залов имеет
преимущество субъективная экспертиза, где используются такие акустические параметры как:
жизненность, четкость и ясность, интимность, пространственность, громкость, теплота, яркость,
баланс, ансамбль, тембр. Поскольку субъективные параметры зависят от человека-эксперта (от
его слуха, профессии, опыта прослушивания, вкусив общей и музыкальной культуры и т.п.), то
это требует решения такой проблемы, как

выбор связи субъективных впечатлений с

объективными параметрами.
Анализ акустических параметров
Любому музыканту, композитору, звукорежиссеру и просто любителю хорошей музыки
прекрасно известно, какое огромное влияние оказывает на качество воспринимаемого звука
акустика помещения, в котором исполняется музыка. Каждый стиль музыки требует своей
оптимальной акустики зала, и композиторы прошлого учитывали это при создании своих
произведений. Строительство хороших залов было и остается в значительной степени
искусством, как и создание хороших музыкальных инструментов (скрипок, например), несмотря
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на огромные успехи, достигнутые в настоящее время в анализе объективных процессов
формирования звукового поля в помещении.
Для решения поставленной задачи проводилось сравнивание известных объективных
параметров зала, таких как время реверберации, индекс четкости, индекс ясности с их
оптимальными значениями, и новых объективных параметров зала, таких как коэффициент
низких тонов, центральное время, сила звука для последующего анализа помещения.
В табл.1 приведена связь субъективных параметров с объективными, т.е. приведены
расчетные формулы для субъективных оценок, а также оптимальные значения этих
параметров.
Таблица 1. Связь субъективных и объективных параметров
Расчетная формула
(Объективный вид)

Субъективные параметры
Теплота звучания
(коэффициент низких тонов)

Индекс разборчивости

Индекс четкости

Индекс ясности

BR 

Индекс реверберации

T125...500

Речь: 0,9-1,0
Музыка: 1,0-1,3

T500...1000

50 мс 2
 p  t  dt
0
D50  
2
 p  t  dt
0
50 мс 2
 p  t  dt
0
C50  10 lg 
2
 p  t  dt
50 мс

C80

80 мс

0
 10 lg 

80 мс

p
p

2

t  dt

2

t  dt


2
 t  p dt
t s  0
2
 p dt
0

Равновесие между ясностью и
реверберацией
(центральное время)

Громкость
(сила звука)

Оптимальные значения

> 0,5

≥-2 дБ

0 дБ < С80 < 4 дБ

Речь: 60< ts <80 мс
Музыка: 70< ts <150 мс

 2
 p  t  dt
0
G  10 lg 
2
 p10  t  dt
0

R  10 lg(

E  E50

>0

)

+6 дБ ≥ R ≥ +2 дБ

E50
Энергия ранних боковых отражений

J LF

80 мс 2
 pL  t  dt
5
мс
 10 lg
80 мс 2
 p  t  dt
0

0,10 дБ < LF < 0,25 дБ
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По результатам реальных натурных измерений акустических параметров театра юного
зрителя (г. Сумы), Сумской областной филармонии и Киевского национального академического
театра оперетты были определены значения новых, ранее не изученных, объективных
параметров:

центральное

время

(средневзвешенное

время

по

графику

импульса,

характеризует характерное время звучания, воспринимаемую ясность речи, четкость музыки и
указывает на равновесие между ясностью и реверберацией), параметр силы звука (отношение
звукового давления, измеренного на определенном расстоянии от источника в зале, к
звуковому давлению от того же источника, измеренному на расстоянии 10м в заглушенной
камере), коэффициент низких тонов (отношение среднего значения времени реверберации на
частотах 125 и 250Гц к среднему значению времени реверберации на частотах 500 и 1000Гц,
указывает на такой субъективный параметр восприятия звука, как теплота). Помимо того,
произведен анализ залов с такими широко известными акустическими параметрами, как время
реверберации, время запаздывания ранних отражений, индекс четкости и индекс ясности.
Выводы
По результатам расчетов можно сказать, что зал театра юного зрителя может быть
пригоден как для музыкальных программ, так и для речевых, поскольку коэффициент низких
тонов близок к 1, а центральное время находится в пределах от 22 мс до 177 мс. Зал оперетты
является образцом зала с преимущественно музыкальным репертуаром, поскольку значения
коэффициента низких тонов и центрального времени находятся в пределах оптимальных
значений для музыки. Сумская филармония не может считаться залом с хорошей акустикой,
поскольку коэффициент низких тонов и центральное время выше оптимального для
музыкального зала, однако, известно, что данный зал предполагалось использовать для
прослушивания органной музыки и в таком случае значение данного коэффициента можно
считать удовлетворительным.
Благодаря внедрению большего количества объективных параметров можно более
детально и более качественно анализировать и исследовать помещение.
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УДК 534.842
АКУСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
М.А. Дяченко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, e-mail : diachenko.maria@gmail.com
В статье рассмотрены основные параметры храмов, которые необходимо
учитывать при акустическом проектировании храмов, определяются оптимальные
значения этих параметров, пути их достижения.
This article written about the basic parameters of the temples, which need to be taken
into account in the acoustic design of temples, determined the optimal values of these
parameters, ways of their achievement.
Ключевые слова : акустика храмов, проектирование храмов.
Key words: acoustics of the temples, the design of temples.

Введение
Акустической особенностью храмов является необходимость обеспечения хорошей
слышимости как пения хора, который находится чаще всего на хорах или на солее, так и
голосов священнослужителей из алтаря, с солеи и пространства храма. Акустическое
проектирование

церковных

зданий

следует

вести

с

самого

начала

архитектурного

проектирования. Для достижения хорошей акустики храма важно правильно выбрать его объём
и геометрическую форму внутренних поверхностей. Этим достигаются надлежащее отражение
звука от внутренних поверхностей храма и его диффузность, то есть равномерное
распределение.
Основные параметры
Воздушный объём храма. Общий воздушный объём храма должен назначаться в
соответствии с данными СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных
храмов», исходя из объёма 4 – 6 м3 (желательно не более 5 м3) на одного молящегося. В
храмах с воздушным объёмом на человека менее 4 м3 время реверберации (затухания
звука) слишком мало, кроме того, возникает необходимость механической вентиляции. В
храмах с воздушным объёмом на человека более 6 м3 для снижения времени реверберации
приходится вводить большое количество звукопоглощающих элементов. При наличии
пристроенного алтаря, отделённого высоким иконостасом, общий объём храма считается без
учёта объёма алтаря.
Общие пропорции и длина храма. Основные размеры храма должны удовлетворять
требованиям СП 31-103-99 и канонической традиции. При этом по акустическим соображениям
могут быть рекомендованы следующие правила:
Отношение длины храма к его средней ширине следует принимать в диапазоне от 1 до
2. При отношении более двух диффузность звука в храме значительно ухудшается. При
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отношении, меньшем 1 (широкий храм малой длины), получается нежелательное запаздывание
отражений от боковых стен и ухудшается слышимость в боковых приделах. Отношение,
близкое к 1, также неблагоприятно.
Отношение средней ширины храма к его средней высоте рекомендуется принимать в тех
же пределах (от 1 до 2);
Длину храмов со встроенным алтарём и низкой алтарной преградой рекомендуется
брать не более 28 м (от западной стены до алтарной апсиды), а храмов с высоким иконостасом,
не более 26 м (от западной стены до иконостаса).
Допустимое запаздывание ранних звуковых отражений. Достаточно ранние, интенсивные
звуковые отражения (в основном это первые, т.е. однократные отражения от внутренних
поверхностей храма на пути звука от источника к точке приёма) дополняют прямой звук
источника, улучшая слышимость и разборчивость. Интенсивными звуковыми отражениями (при
достаточно малом их запаздывании) являются те, которые удовлетворяют условиям
применимости геометрических отражений.
Если расстояние от источника звука до точки приёма превышает 8 м, следует обеспечить,
кроме прямого звука, приход в эту точку мало запаздывающего первого отражения. Для
хорошей разборчивости речи желательно, чтобы геометрически определенная разность ходов
отражённого и прямого звука не превышала 7–10 м.
Промежутки времени между отдельными отражениями также не должны превышать
указанных значений. При расчёте разности ходов высота источника звука над полом антресоли
(солеи), где находится церковный хор или алтаря (уровень рта) и высота точки приёма над
полом храма (уровень уха слушателя) принимаются равными 1,5 м.
Правильное распределение отражённого звука. Очертания внутренних поверхностей
храма,

при

соблюдении

канонической

традиции,

должны

способствовать

хорошему

распределению отражённого от них звука с направлением его большей доли на удалённые от
источника звука места расположения молящихся. При проектировании храма следует при
помощи геометрических (лучевых) построений контролировать распределение и запаздывание
первых звуковых отражений от внутренних поверхностей храма.
Если

певчие

располагаются

на

хорах

(антресоли)

в

западной

части

храма,

распределение звука, отражённого от внутренних поверхностей хоров, можно улучшить,
устроив над ними под потолком отражатель, направляющий звук в удаленные зоны храма.
Отражателю целесообразно придать выпуклое очертание. Отражатель должен иметь вес не
менее 20 кг/м2 и может быть выполнен из торкрет-бетона с поверхностью, обладающей
незначительным звукопоглощением. Распределение звука, отражённого задней стеной на
антресоли, улучшается, если ей придать наклон в сторону средней части храма. Полезным
оказывается и наклон в сторону средней части храма боковых стен антресоли.
Часто встречающееся в практике храмостроительства расчленение верхней зоны храма
арками, сводами и куполами даёт при правильном их очертании хорошее распределение
отражённого звука. Здесь следует обратить внимание на то, чтобы звуковые отражения от
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смежных поверхностей перекрывали друг друга, иначе будут образовываться зоны, лишённые
геометрических отражений.
Предотвращение концентрации отражённого звука. В храмах, внутренние поверхности
верхней зоны которых имеют вогнутые очертания (арки, своды, купола, конхи апсид),
необходимо следить за размещением центров кривизны с тем, чтобы они не концентрировали
отражаемый ими звук. При большом запаздывании отражённого звука по сравнению с прямым
звуком

возникает

сильное

эхо,

а

при

небольшом

получается

неприятная

местная

неравномерность звукового поля. Центры кривизны этих поверхностей должны находиться на
расстоянии от пола не менее 3 м.
По этой же причине нежелательны храмы, имеющие в плане круглую или другую форму с
криволинейными вогнутыми стенами. Храмы с такими очертаниями допустимы лишь при
специальном

расчленении

вогнутых

поверхностей

колоннами,

нишами

и

т.

д.,

предотвращающими концентрацию отражённого звука. Выпуклые поверхности стен, наоборот,
создают рассеянное отражение звука и повышают его диффузность в храме.
Обеспечение

равномерности

распределения

звукового

поля.

Для

повышения

равномерности распределения звукового поля необходимо, чтобы значительная часть
внутренних поверхностей храма создавала рассеянное, ненаправленное отражение звука. Это
достигается

расчленением

поверхностей

столбами,

пилястрами,

нишами,

элементами

внутреннего убранства (иконостасы, киоты и др.) и т.п. Вместе с тем требуется и
направленность ранних звуковых отражений. При акустическом проектировании следует
сочетать эти несколько противоречащие друг другу требования при помощи разной степени
расчленения отдельных внутренних поверхностей храма.
Гладкие большие поверхности не способствуют достижению хорошей диффузности,
особенно нежелательны гладкие параллельные друг другу плоскости (обычно это бывают
боковые стены храма). Они вызывают «порхающее эхо», получающееся в результате
многократного отражения звука между ними. Расчленение таких стен пилястрами и нишами
ослабляет этот эффект. Помогает и небольшое отклонение стен от параллельности, которое
часто наблюдается в древнерусских храмах.
На поверхностях, создающих направленные, мало запаздывающие по отношению к
прямому звуку отражения, членения могут совсем отсутствовать, а если они имеются, то не
должны создавать сильного рассеивания. Там нежелательно устройство прямоугольных колонн
или пилястр, имеющих поверхности, направленные перпендикулярно распространению звука.
Сильно рассеивающие детали целесообразно размещать на поверхностях, не дающих
малозапаздывающие отражения, направленные на молящихся. Хорошо рассеиваются звуковые
волны, длина которых близка к размерам детали. Особенно выгодны для этой цели такие
элементы, как полуколонны, имеющие криволинейное, выпуклое сечение, которые рассеивают
также и более короткие волны. Обладают этим свойством и треугольные пилястры. При
периодически расположенных пилястрах рассеивание звука зависит не только от формы и
размеров их сечений, но и от шага пилястр. Рассеивающий эффект членений улучшается, если
их шаг нерегулярен, т.е. расстояния между смежными членениями не одинаковы по всей
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расчленённой поверхности. Антресоли повышают диффузность звука в храме так же и на таких
низких частотах, на которых пилястры не дают достаточного рассеивания.
В храмах вместимостью более 600 человек целесообразно устройство антресолей над
западным, южным и северным притворами. Этим достигаются снижение объёма храма,
уменьшение его длины и расчленение стен, что способствует хорошей акустике храма.
Отношение выноса антресоли к средней высоте пазухи под ней должно быть не более
1,5. Для пазухи над антресолью это отношение может быть увеличено до 2. При соблюдении
указанного условия достигаются хорошая слышимость и разборчивость в глубине этих пазух.
Принципы акустического расчёта в помещении храма
Одним из важных условий хорошей акустики храма является надлежащее время
реверберации, характеризующее общую гулкость помещения. При этом следует помнить, что
оптимальные значения времени реверберации существуют в помещениях, обладающих
достаточной диффузностью звука. Оптимальное значение времени реверберации храма
зависит от его воздушного объёма, общей площади внутренних поверхностей и общей
эквивалентной площади звукопоглощения, зависящей от материалов ограждающих конструкций
и количества элементов храмового убранства, вызывающих добавочное звукопоглощение.
В расчёте времени реверберации храма, как правило, принимается заполнение
молящимися 70 % общей вместимости храма. Звукопоглощение остального пространства
принимается как для материала пола. При малом заполнении храма время реверберации
возрастает. В таком случае следует обращать особое внимание на то, чтобы расчётное время
реверберации не было завышенным.
При расчёте времени реверберации в храмах с пристроенными алтарями, отделёнными
от средней части храма порталом с низким иконостасом, объём и площади внутренних
поверхностей алтарей не учитываются. В этом случае учитывается площадь проёма алтаря с
соответствующим значением звукопоглощения.
Время реверберации следует рассчитывать исходя из предполагаемой отделки храма.
Если оно окажется меньше рекомендуемого, то следует увеличить объём храма, если больше –
убавить по возможности объём и увеличить звукопоглощение ограждающих конструкций и
деталей интерьера с введением по возможности тканевых элементов. Их общее количество
определяется

акустическим

расчётом.

При

значительном

превалировании

времени

реверберации в диапазоне низких частот можно использовать «голосники», выполненные по
современной строительной технологии, методы расчёта которых приведены в издании
«Снижение шума в зданиях и жилых районах».
При необходимости применения сильно поглощающих материалов и конструкций их не
следует размещать на участках стен, дающих первые, мало запаздывающие отражения звука к
молящимся. На остальной поверхности стен могут размещаться указанные звукопоглотители.
Целесообразно, если это согласуется с интерьером храма, размещать звукопоглощающие
элементы убранства храма раздельными участками площадью 1–5 м2, что даёт некоторое
рассеивание отражённого звука.

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

100
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е

Выводы
В данной работе , на основе проведенного анализа

отчетов по реконструкций

сооружений и комплексов православных храмов, а также на основе проведенных натурных
измерений совместно с

Научно-исследовательским институтом строительных конструкций

приведен ряд рекомендаций по улучшению акустических свойств в будущих храмах, которые
обязательно необходимо учитывать на стадии проектирования здания.
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УДК 534
НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ КРИВОЛИНЕЙНЫМИ АКУСТИЧЕСКИМИ МАССИВАМИ
О.В. Красніков
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: saniok_krasnyi@ukr.net
Получены аналитические выражения для расчета характеристик направленности
криволинейных массивов направленных звуковых излучателей. Сравнение расчетных и
экспериментальных данных подтверждает точность предложенных соотношений, что
позволяет производить расчеты характеристик направленности излучения реальных
криволинейных массивов произвольной конфигурации.
The analytical expressions for the calculation of the directional characteristics of curvilinear
arrays directed sound emitters. Comparison of the calculated and experimental data confirms
the accuracy of the proposed relationship, which allows calculation of the radiation
characteristics of real curvilinear arrays of arbitrary configuration.
Ключевые слова: криволинейный массив излучателей, характеристика направленности,
громкоговоритель, акустическая система, пошаговый поворот конструкции.
Keywords: curvilinear array of radiators, the directional characteristic, speaker, speaker system,
turn-step design.
Введение
Криволинейные массивы представляют собой секционированные конструкции, общий каркас
которых изогнут посекционно под некоторым углом. На практике, наряду с линейными
массивами, используют радиальные и J-образные массивы, а также линейные группы с
постоянными и переменными углами поворота конструкции. Поскольку, кроме сложной
конфигурации каркаса, каждая секция системы включает в себя до трех групп излучателей
различного частотного диапазона и различно ориентированных в пространстве, разработка
аналитического аппарата для расчета направленных свойств таких акустических систем
представляет собой сложную

математическую

задачу, решение которой обусловлено

практическими потребностями.
Характеристика направленности криволинейной группы направленных излучателей
Геометрия криволинейного массива, состоящего из N излучателей, расположенных в одной
плоскости,

с

произвольным

углом

поворота

конструкции

n (n  1,..., N  1)

расстоянием между излучателями d представлена на рис.1.
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Рис. 1. Геометрия криволинейного эквидистантного линейного массива N излучателей с
произвольным углом поворота конструкции  n
Вывод аналитического выражения для описания характеристики направленности (ХН)
линейной группы излучателей с произвольным углом поворота конструкции базируется на
результатах предыдущих исследований, изложенных в работах [1,2].
В работе [1], на основе представления отдельных излучателей в виде точечных источников,
вычислена ХН линейного массива с постоянным пошаговым углом поворота.
Диаграмма направленности системы в вертикально плоскости (φ=const) имеет вид:
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Отметим, что в случае различной направленности источников звука в системе,
результирующая ХН будет иметь вид:
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(2)
В качестве примера рассмотрим направленность излучения линейной группы с постоянным
углом поворота конструкции, составленной из идентичных диффузорных громкоговорителей
круглой формы. Характеристику направленности такого излучателя радиуса а можно описать
функцией [3]:
R1( ) 

2I1(ka sin )
ka sin

где I1( x ) - функция Бесселя первого порядка аргумента х.

(3)

Для выполнения расчетов выбрана группа из 7 динамиков диаметром 2a  0.075 м с пошаговым
углом поворота конструкции   10 , так что суммарный угол изгиба массива составляет 60°
(причем первый излучатель группы повернут на 5° относительно оси   0 ). Расстояние между
центрами излучателей d=0.1м.
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Рис.2. Диаграмма направленности изогнутого линейного массива, составленного из 7-ми
направленных излучателей на частоте 1000 Гц
Расчеты диаграмм направленности, выполненные по формуле (3) для криволинейной
группы направленных излучателей, подтверждают основные выводы, сделанные в [1] для
аналогичной группы точечных источников звука. Акустическая ось смещается на угол 1 


2

.

Характеристика направленности обостряется по сравнению с аналогичной группой точечных
источников. Если суммарный угол поворота каркаса конструкции приближается к 90°, то
направленность системы формируется направленным действием отдельных ее частей и
распределение звукового давления в пространстве имеет многолепестковый характер.
Экспериментальное исследование направленных свойств изогнутой линейной
группы излучателей
Экспериментальные

исследования

направленности

излучения

изогнутого

массива

громкоговорителей выполнялись согласно требованиям стандарта [4] в заглушенной камере (с
размерами 5,5*3,5*5м) Государственного научно-исследовательского института строительных
конструкций. По паспортным данным отличие звукового поля камеры от поля прямого звука
составляет не более 0,5 дБ (коэффициент поглощения звука в зависимости от частотного
диапазона составляет 0,95-0,99).
Измерения ХН проводились на рабочих частотах, выбранных из предпочтительного ряда
частот (ГОСТ 12090-80) с интервалом в 1 октаву.
Измерялась диаграмма направленности в вертикальной плоскости линейной группы,
составленной

из

7-ми

одинаковых

громкоговорителей

(соединенных

последовательно)

диаметром 0,075м (мощность громкоговорителя 4 Вт) на расстоянии 0,15м. Угол поворота
каждого последующего громкоговорителя 10°; суммарный угол изгиба каркаса 60°(первый
излучатель направлен под углом 30° против часовой стрелки.
Теоретически

рассчитанная

ХН

(рис.3,а)

для

более

наглядного

сравнения

с

экспериментальными данными рассчитана для случая, когда центральный источник группы
направлен вдоль оси   00 .
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(а)
(б)
Рис.3. Диаграммы направленности теоретического (а) и експериментального (б)
изогнутых линейных массивов на частоте 500 Гц
Как видно из рис.3, совпадение теоретических и экспериментальных результатов довольно
точное. На частотах выше 500 Гц это соответствие оказалось менее удовлетворительным, что
обьясняется недостатками при конструировании линейного массива, а именно неточностью
соблюдения улов при выполнении поворота каркаса между громкоговорителями: с ростом
частоты длина волны уменьшается и эта неточность играет все более существенную роль.
Выводы
Из проведенных теоретических и экспериментальных исследований следует, что,
руководствуясь углом поворота конструкции, акустическую ось системы возможно сместить в
требуемом направлении. При этом диаграмма направленности криволинейного массива в
вертикальной плоскости несколько расширяется по сравнению с аналогичной характеристикой
прямолинейного массива. Поэтому, рекомендуються пошаговые повороты каркаса на углы, не
превышающие 10°, т.к. если суммарный угол поворота приближается к 90°, направленность
системы формируется направленням действием отдельных излучателей, резко уменьшая
эффект интерференции звукових волн.
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦИЛІНДРИЧНОГО П’ЄЗОКЕРАМІЧНОГО
ПЕРЕТВОРЮВАЧА З РОЗРІЗНИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ
А. В. Бурлаченко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: antonina.burlachenko@gmail.com
В роботі визначаються акустичні та механічні характеристики електропружного
п’єзокерамічного перетворювача для різних умов електродування в діапазоні частот. Для
розв’язку задачі використовувався метод наскрізної постановки.
In

the

article

is

estimated

the

acoustical

and

mechanical

characteristics

of

electroacoustical cylindrical piezoceramic radially polarized transducer with devided electrods.
To solve the problem we used method of throughout statement.
Ключові слова: перетворювач, розрізні електроди, п’эзокераміка
Key words: transducer, devided electrods, piezoceramic
Вступ
Питання вивчення акустичних та механічних характеристик прийомних об’єктів при
падінні плоскої акустичної хвилі є одним із найважливіших напрямків досліджень у сучасній
акустиці [1]. Це пов’язано насамперед з тим, що вимоги до точноті визначення характеристик
перетворювачів в акустотехніці зростають, а разом з ними зростає і необхідність поглибленого
вивчення особливостей взаємних перетворень основних фізичних полів [2]. Отже, модельна
ситуація наближається до реальної при розв’язку задачі в «наскрізній» постановці.
В запропонованій роботі перетворювач подається як електропружний об’єкт з
розрізними електродами, що мають окремі електричні навантаження в умовах збурення
перетворювача

плоскою

акустичною

хвилею.

При

цьому

розглядаються

особливості

формування акустичних полів розсіяння, кутові розподілення фаз та амплітуд сумарних
переміщень точок поверхні одиночного електропружного перетворювача, а також характеристик
спрямованості.
Аналітичний розв’язок задачі
Розглянемо перетворювач з двома розрізними електродами. Кути розкриву електродів
рівні

2  Os1 ,2 Os 2

. Електроди навантажені на симетричні електричні опори:

Z s1  Z s 2 .

Задача зводиться до розв’язку системи безкінечних алгебраїчних рівнянь, відшуканню
невідомих коефіцієнтів, що входять в розклад для полів, які беруть участь в перетворенні
акустичної енергії в електричну. [3, 4]
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Для розв’язку системи рівнянь (1) знайдемо вираз для напруги на навантаженнях

U н( s ) .

Оскільки, в розглянутому випадку кількість розрізних електродів перетворювача рівна
двом, то вираз для загального значення результуючої напруги може бути представлено у
вигляді суперпозиції напруг розвинутих, на відповідних навантаженнях розглянутих електродів, і
матиме вигляд [2]:

U н( s )  U нs1 f s1 (s )  U нs 2 f s 2 (s )
де

f s1 (s )

и

f s 2 ( s )

(2)

– функція включення 1-го и 2-го електроду, відповідно.

Відповідно до формули (2) для пари електродів з розкривами по

2  Os  2 Os

, кожен

електрод має свою функцію включення:

 
f s1 (s )  rect  s
 2  0 s





;

(3)

  
f s 2 (s )  rect  s


2


0s 


(4)
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Загальне значення результуючої напруги з врахуванням властивостей повноти та
ортогональності циліндричних хвильових функцій та функцій виду

eit ,

можна знайти за

виразом:

1 
1 
sin(k  0 s ) iks 
sin(k 0 s ) iks ik  
U н( s )  U нs1    0 s
e   U нs 2   0 s
e e 


k


k

0s
0s
 k 

 k 


(5)

Висновки
В

результаті

електроакустичного

роботи

були

циліндричного

обчислені

механічні

електропружного

та

акустичні

п’єзокерамічного

характеристики

перетворювача

з

розрізними електродами, для різних модових сладових.
Акустичні та механічні характеристики тісно пов’язані між собою, тому лише дослідження
механічних і акустичних характеристик як системи може дати нам повну картину задачі, яку
вивчаємо.
Характеристика направленості електроакустичного перетворювача залежить від величини
прикладеного наванаження на електроди, кутів нанесення електродів, частотної області, яка
вивчається.
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УДК 534.781
МОДУЛЯЦІЙНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ
Ухач П.С.
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: positive.sock@gmail.com
В цій статті робиться огляд можливостей модуляційного методу оцінювання розбірливості
мови.
This article is an overview of modulation estimation method intelligibility of speech.
Ключові слова: розбірливість мови, метод STI, модуляційний метод.
Key words: speech intelligibility, the method of STI, modulation method.
Вступ
В наш час налічується декілька десятків об’єктивних (інструментальних) методів
розрахунку і вимірювання розбірливості мови, які використовуються для оцінки якості акустики
приміщення, ліній зв’язку, а також захисту мовної інформації. Ці методи можна розділити на такі
складові групи, як : формантні, теоретико-інформаційні, модуляційні та емпіричні.
По суті форматні методи було б правильніше розглядати як різні методи єдиного
формантного підходу. Форманти - це області максимальної концентрації енергії в спектрі звуку
мовлення. Аналогічно модуляційні методи – це різні версії єдиного модуляційного підходу. Гілка
теоретико-інформаційних методів дуже коротка, а гілка емпіричних методів - це перелік дуже
різнорідних по суті методів, із яких представлені лиш два найбільш популярних (%ALcons та
C50).
Створення об’єктивних методів визначення розбірливості має засновуватись, по-перше,
на вивченні фізичних і психофізіологічних процесів і закономірностей, які мають місце при
утворенні, перетворенні, передачі і сприйнятті звуків мови, і по-друге, на кількісному визначенні
постійних величин, коефіцієнтів та функціональних залежностей, які характеризують ці процеси
та закономірності.
Мета даної роботи полягає в огляді можливостей модуляційного методу оцінювання
розбірливості мови.
Основна частина
На сьогоднішній день існує декілька версій модуляційного методу:

STIr (який є

модифікованим STI), RASTI (який є швидким STI), STITEL (STI, який використовується для
телекомунікаційних систем), STIPA (STI для систем звукопідсилення).
Появі модуляційного методу передувала робота 1959 року Д. Ліклідера, А. Бісберга і
Х.Шварцлендера, в якій було запропоновано систему для вимірювання “індексу відповідності
моделі” (Pattern Correspondence Index - PCI), що дозволяє оцінити відповідність спектрів на
вході та виході каналу зв’язку, який тестується. Виявилось, що значення індексу PCI дуже добре
співпадає з індексом артикуляції AI, хоча підходи до вимірювання суттєво відрізнялись.
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В 1970 році Т. Ходгастом і Г. Стінекеном було розроблено систему, яка основана на
використанні тестового сигналу в вигляді шуму, який модулюється по амплітуді сигналом
фіксованої частоти з огинаючою прямокутної форми. Рівень модифікованого сигналу
коливається між двох значень, діапазон коливань рівня складає 20дБ, а частота коливань була
постійною і дорівнювала 3Гц. Спектр несучого шуму був подібним довготривалому спектру
мовлення. Це була перша спроба об’єднати в тестовому сигналу такі особливості мовлення, як
мінливий характер спектру і мінливість рівня сигналу в часі. Принциповою особливістю даного
підходу є те, що діапазон коливань рівня шуму на виході системи був іншим, ніж на вході. Ця
зміна діапазону коливань містить інформацію про відношення сигнал-шум, що давало основу
для подальших обчислень, концептуально близьких для AI.
Наступним кроком було використання сигналів різних частот – від 0,2 Гц до 12,5 Гц
замість моделюючого тестового сигналу фіксованої частоти. Одним з аргументів використання
різних частот модуляції було бажання врахувати різну довжину слів. Реверберація діє на
тестовий сигнал як деякий НЧ-фільтр, параметри якого можуть бути розраховані.
В 1972 році Т. Ходгаст та Г. Стінекенр повернулись до штучного тестового сигналу,
причому тестування для кожної частоти модуляції відбувалось окремо.
І на останок можна додати, що головною перевагою модуляційного підходу до оцінки
розбірливості мовлення є порівняна легкість врахування впливу не тільки шумової перешкоди,
але й перешкод у вигляді реверберації, ехо, і навіть нелінійних спотворень. Але надійність
оцінки розбірливості мовлення при малих (менше -10…-5 дБ) відношеннях сигнал-шум в цьому
випадку залишається сумнівною (як і для формантного методу).
Висновки
Можна виділити чотири об’єктивні (інструментальні) підходи до оцінки розбірливості мови:
формантний, модуляційний, теоретико-інформаційний та емпіричний.
Відмінність версій формантного методу головним чином зводиться до відмінності
визначень поняття “формантний спектр” і відмінності змісту, який вкладається в поняття “рівень
сигналу”.

Це

потрібно

враховувати

при

співставленні

коефіцієнтів

сприйняття,

які

використовуються в рамках кожної з версій.
Головною перевагою модуляційного методу оцінки розбірливості мови є легкість
врахування впливу не тільки шумової перешкоди, але й перешкоди у вигляді реверберації, ехо,
і навіть нелінійних спотворень. Але надійність оцінки розбірливості мови при малих відношеннях
сигнал-шум і в цьому випадку залишається сумнівною.
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ШУМОЗАХИСНІ ЕКРАНИ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ З АКУСТИЧНИМ ЗАБРУДНЕННЯМ
ЖИТЛОВОЇ ЗОНИ
О.П. Рольський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: calll-ko@ukr.net,
Вказана

актуальність

застосування

акустичних

шумозахисних

екранів,

їх

функціональне призначення та різновиди. На прикладі застосування шумозахисних
екранів на території с. Конча-Заспа доведена доцільність та важливість їх використання.
Displayed relevance of the use of acoustic noise screens, their functionality and variety.
The application of noise screens in s. Koncha-Zaspa demonstrated the feasibility and
importance of using them.
Ключові слова: акустичне забруднення, шумозахисний екран, звукопоглинання.
Key words: acoustic pollution, noise screen, sound absorption.
Вступ
В наш час акустичне забруднення є доволі великою проблемою життєдіяльності людини.
Проте, парадоксально, але уваги приділяється цій проблемі пропорційно менше. За ступенем
негативного впливу на організм людини надмірне шумове навантаження порівнюється з
шкідливим впливом загазованого повітря та забрудненої води. Майже 80% житлових територій в
зоні наднормованих рівнів шуму. В великих містах понад 90% населення кожного дня
страждають від шуму. З зростанням інтенсивності транспортного руху підвищуються і рівні звуку
навколо

транспортних

магістралей,

що

призводить

до

збільшення

територій

з

понаднормованими рівнями шуму.
В нашій країні діють норми щодо допустимих рівнів шуму для територій прилеглих до
житлових будинків. Щоб задовольнити цим нормам без застосування спеціальних заходів
будівництво житлових будинків необхідно проводити що найменше на відстані 100 – 200 м від
автомагістралей. Іншим виходом із ситуації є можливе будівництво автодоріг навколо міст та
поселень. Однак обидва варіанти є матеріально затратними оскільки звільнити такі великі
території не є можливим особливо для територій з вже існуючою забудовою. Для зменшення
рівнів шуму застосовують спеціальними шумозахисні заходи, що призводять до зменшення
рівнів шуму від автомобільного транспорту. Одним із таких заходів є застосування
шумозахисних екранів-стінок, що встановлюються обабіч автомобільних доріг.
Тому в даній статті розглянуто доцільність використання акустичних екранів та їх вплив
на зниження рівня шуму звукового поля при їх спорудженні [1,2].
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Акустичні шумозахисні екрани: визначення, призначення та різновиди
Акустичний екран – ефективний універсальний засіб зниження акустичного забруднення
навколишнього середовища, встановлюваний біля автомобільних та залізничних доріг,
будівництв, промислового обладнання та інших джерел підвищеного шуму в містах та
населених пунктах, який має кінцеві розміри по висоті та довжині. Через вільні сторони
акустичного екрану, які називаються ребрами, звук проникає за акустичний екран. Робота
акустичного екрану полягає в принципі відбиття звуку від щільної перепони в бік джерел шуму,
але частина звукової енергії дифрагує на ребрах акустичного екрану, наприклад, цегляні, або
відбиття – поглинання звуку за рахунок того, що в склад дерев’яних акустичних екранів входить
звукопоглинальний матеріал.
Найпростіший шумозахисний екран представляє собою суцільну вертикальну стінку, що
встановлена вздовж дороги. За своєю конструкцією такі екрани поділяються на:
-

світлопрозорі та непрозорі;

-

звуковідбивальні, звукопоглинальні та комбіновані;

-

без спеціальної верхньої кромки та з нею

Перший поділ не впливає на їх акустичну ефективність, а лише покращує естетичну
привабливість, однак від другого та третього аспекту суттєво залежить акустичне поле, що
розсіюється на відповідному типі екрану.
Світлопрозорі екрани виготовляють із прозорих композитних матеріалів та загартованого скла.
Їх застосовують для покращення огляду необхідного для безпечного руху транспорту, при
створенні екранів що проходять вздовж мальовничих місцевостей тощо.
Звуковідбивальні екрани будують з цегли, сандвіч-панелей, з різних листових матеріалів (метал,
деревина тощо), що мають стійкі до атмосферних впливів властивості.
Звукопоглинальні

екрани

будують

здебільшого

також

із

сандвіч-панелей,

що

мають

перфоровану лицьову сторону та внутрішній звукопоглинальний матеріал у вигляді мінеральної
чи дерев’яної вати. Вата має високий коефіцієнт звукопоглинання в широкому діапазоні частот,
що призводить до майже повного поглинання звуку самим екраном. Такі типи екранів
встановлюються для зменшення відбитого від екрана звуку у випадках коли екрани
встановлюються з обох боків дороги або коли на протилежному від екрану боку дороги
знадиться територія, яка також має нормовані рівні звукового тиску [2,3]
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Рис. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. Відбиття звуку від екранів з
обох боків дороги
Застосування шумозахисного екрану на території с. Конча-Заспа
Для проведення відповідних розрахунків та надання рекомендацій щодо поліпшення
ситуації на Столичному шосе, що проходить на території с. Конча-Заспа було проведено натурні
вимірювання шумової характеристики транспортного потоку та рівнів шуму на сельбищній
території. Результати вимірювань наведені в таблиці 1.
Таблиця 1. Рівні звукового тиску на сельбищній території
Рівні звукового тиску, дБ, в октавних смугах частот з
середньогеометричними частотами, Гц

Параметр

Шумова характеристика, 7,5 м
від осі ближньої смуги руху
Сельбищна територія 80 м від
автодороги

Рівні
звуку,
дБА

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

75

71

68

70

74

72

63

55

78

60

55

46

50

54

51

40

31

57

Перевищення, дБ
-

денний час доби

-

-

-

-

4

4

-

-

2

-

нічний час доби

-

-

-

6

14

14

5

-

12

Як видно з даних наведених в таблиці 1 навіть на відстані 80 м від дороги існує значне
перевищення рівнів звуку від автодороги над допустимими рівнями.
Надалі було отримано очікуване звукове поле на прилеглій території при спорудженні
шумозахисного екрана висотою 5 м при його довжині 1000 м (між двома перехрестями).

Рис. 2. Розрахункові рівні звуку (дБА) на сельбищній території при встановленні екрану
висотою 5 м
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Для наочності доцільності проведених розрахунків було отримано
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розрахункове зниження

рівнів звуку при споруджені шумозахисних екранів висотою 5 м [4].

Рис.3. Розрахункове зниження рівнів звуку (дБА)
Висновки
В даний час при суттєвому збільшенні шумонавантаження на населенні пункти важливим
аспектом є знаходження методів боротьби з цим шкідливим явищем. Найбільш вдалим та
ефективним є застосування акустичних шумозахисних екранів на проблемних ділянках. При
вдалому обранні параметрів та матеріалів виготовлення акустичних екранів можна досягти
суттєвого поліпшення ситуації на проблемних ділянках. Проведений розрахунок звукового поля
на території с. Конча-Заспа показує, що такий тип захисту дозволяє суттєво зменшити показники
рівня шуму.
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УДК 662.754
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ
СОЗДАНИИ ЭМУЛЬСИИ
Пешков А.В.
НТУУ «КПІ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: grydzor@gmail.com
Проанализировано создание эмульсии типа «масло-спирт» с использованием
различных источников звука. Учтены преимущества и недостатки излучателей в
соответствии с промышленными требованиями.
Analyzed the creation of emulsion "oil-alcohol" with various audio sources. Take into
account the advantages and disadvantages of radiators in accordance with industry standards.
Ключевые

слова:

эмульсия,

гидродинамический,

пьезокерамический,

магнитострикционный излучатель.
Keywords: emulsion, hydrodynamic, piezoelectric, magnetostrictive transducer.
Введение
Производство биодизельного топлива становиться все более актуальным, так как жидкого
биотопливо не зависит от растущих цен на нефтепродукты. Получение биотоплива актуально в
промышленных масштабах, так как количество техники потребляемой жидкое топливо – велико.
Кроме того биотопливо в отличие от минерального, не загрязняет окружающую среду.
Существует несколько методов получения биодизельного топлива, и согласно анализу
литературы

наиболее

эффективным

является

кавитационый

метод

его

получения.

Экспериментально подтверждено, что при применении данного метода скорость выхода
продукта выше чем при получении стандартными методами [1]. При производстве топлива, с
использованием

кавитационного

метода,

создаться

эмульсия

типа

«масло-спирт»,

с

последующим расслоением на биодизельное топливо и глицерин.
В промышленном масштабе, наиболее приоритетным целями является большой объём и
дешевизна получаемой смеси. Большой объём можно обеспечивать высокой скоростью
перемешивания эмульсии. А низкая стоимость должна обеспечиваться малыми потреблениями
энергии и низкой стоимостью оборудования. При создания эмульсии с помощью механических
колебаний,

можно

использовать

гидродинамические,

пьезоэлектрические

или

магнитострикционные излучатели.
Для достижении поставленной цели: достичь получения большого объёма топлива и
снижении его себестоимости – необходимо выбрать наиболее оптимальный метод создания
эмульсии. Таким образом задача заключается в сравнительном анализе излучателей и оценки
эффективности роботы для озвучивания больших объёмов жидкости.
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Сравнительный анализ акустических методов получения эмульсии
Гидродинамический излучатель

Работа гидродинамического излучателя основана на генерировании возмущений в
жидкой среде в виде некоторого поля скоростей и давлений при взаимодействии вытекающей
из сопла струи с препятствием определенной формы и размеров, либо при принудительном
периодическом прерывании струи. Эти возмущения оказывают обратное действие на
основание струи у сопла, способствуя установлению автоколебательного режима.

Рис. 1 Схема стержневого гидродинамического излучателя
На рис.1 представлено: 1 - сопло; 2 - пластинка; 3 - точки крепления.
Пульсации кавитационной области создают переменные поля скоростей и давлений,
которые возбуждают в стержнях 3(рис. 1) изгибные колебания на их собственной частоте, что
дает вклад в излучение, повышая его интенсивность и монохроматичность.
Гидродинамических излучатели генерируют упругие волны в результате возбуждения
потоком жидкости стержней, пластин, мембран или в результате модуляции расхода струи. При
этом

существенный

вклад

в

энергетику

поля

вносит

сопутствующая

первичная

гидродинамическая и вторичная акустическая кавитация. Именно кавитация играет главную
роль при создании эмульсии.
Гидродинамические излучатели способны излучать акустические колебания в широком
2

частотном диапазоне: от 0,3 до 35 кГц с интенсивностью 5 Вт/см в течении продолжительного
времени. Общими преимуществами гидродинамических излучателей являются дешевизна
получаемой акустической энергии, простота конструкций и их эксплуатации, а так же тот факт,
что струя жидкости является в них, с одной стороны, генератором колебаний, а с другой объектом озвучивания [2,3].
Пьезокерамический излучатель
Работа

пьезоэлектрического

излучателя

основана

на

основе

обратного

пьезоэлектрического эффекта, при котором возникают вынужденные механические колебания в
переменном

электрическом

поле.

В

случае

излучения

акустических

волн

высокой

интенсивности, возникают места разрежения каверны, которые резко захлопываются после
перехода

в

область

повышенного

давления,

порождая

сильные

гидродинамические

возмущения в жидкости, интенсивное излучение акустических волн. При этом, в жидкости
происходит разрушение поверхностей твёрдых тел, граничащих с кавитирующей жидкостью.
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Создание
проблематичным

больших
из-за

производственных
того

что

излучателей

резонансная

частота

акустических
тесно

волн,

связана

с

117

является
размерами

пьезоэлемента.
Пьезоэлектрические

излучатели

применяются

для

генерирования

ультразвука

с

2

частотами от 200 Гц до 50 МГц, с акустической мощностью до 3-5 Вт/см [4].
Магнитострикционный излучатель
Магнитострикционные излучатели обычно имеют вид сплошного или полого стержня с
обмоткой, которую питает ток необходимой частоты. Материалами для стержня могут служить
никель, нержавеющая сталь и некоторые сплавы. Мощность излучения магнитострикционного
излучателя зависит от мощности тока, проходящего по обмотке излучателя. В промышленных
установках

обычно

находится

несколько

более

крупных

стержней.

В

жидкой

среде

ультразвуковые колебания образуются простым отпусканием магнитострикционного излучателя
в жидкость. При этом частота генерирования колебаний достигает ГГц диапазона.
Колебания никелевого стержня передаются смеси, и через несколько секунд из нее
образуется эмульсия. Под влиянием ультразвуковой кавитации жидкость перемешивается с
такой силой, что над ее поверхностью появляются фонтанчики («холодное кипение» жидкости).
Никелевые стержни при работе обычно сильно нагреваются, поэтому их охлаждают водой [5].
Что не дает возможности их использования на протяжении длительного времени.
Выводы
1. Эмульсии, получаемых с использованием магнитострикционных и пьезоэлектрических
преобразователей, более мелкодисперсные чем с помощью гидродинамических.
2. Затраты энергии у гидродинамических излучателей значительно ниже.
3. Гидродинамические излучатели будут предпочтительнее в случае эмульгирования
больших объёмов жидкости, при отсутствии потребности в более мелкодисперсном
продукте.
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УДК 534.75
ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ УЛИТКИ ВНУТРЕННЕГО УХА ЧЕЛОВЕКА
С.С. Калинин
НТУУ «КПИ», факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: hv_man@mail.ru
Описывается

начальный

этап

исследования

акустической

передаточной

характеристики канала улитки внутреннего уха человека методом электроакустических
аналогий на примере упрощённой расчётной модели, учитывающей только акустические
свойства самого канала. Рассчитанная частотная характеристика преддверной лестницы
улитки свидетельствует о том, что высокочастотные составляющие слышимого
человеком звука затухают в преддверной лестнице, не достигая геликотремы.
This paper describes the initial phase of study of human inner ear cochlear duct acoustic
transfer function via electro-acoustic analogy method. A simplified calculation model of
cochlea takes into account only the linear acoustic properties of the duct. Frequency response
of the scala vestibuli, obtained at this stage of the study, allows to understand that high
frequency components of the sound decay in the scala vestibuli, not reaching helicotrema.
Ключевые

слова:

улитка,

частотная

характеристика,

электроакустические

аналогии.
Key words: cochlea, frequency response, electro-acoustic analogy.
Введение
Теме изучения и моделирования различных процессов, происходящих в слуховой
системе человека на различных её уровнях, посвящено значительное количество работ.
Выделив из них ту часть, которая непосредственно касается вопросов гидромеханики улитки и
исследования её передаточных характеристик [1 – 4], можно обнаружить следующую
особенность. Практически все работы посвящены исследованию прохождения акустического
сигнала от

мембраны

овального окна

до

волосковых

клеток,

а

также механизмам

преобразования акустических колебаний в нервные импульсы. В то же время вопросам
передачи акустических колебаний мембране круглого окна и излучения этой мембраны в
барабанную полость уха уделяется минимум внимания. Факт отсутствия влияния излучения
круглого окна на систему среднего уха и барабанную перепонку при этом остается
неустановленным.
Кроме всего прочего, интерес вызывает эффект отоакустической эмиссии, имеющий
важное значение для медицины и диагностики слуха [3]. К настоящему времени природа
упомянутого эффекта может считаться установленной [3, 4], однако вопросы влияния
акустических особенностей улиткового хода на процесс эмиссии, её частотной избирательности
и формирования её спектра требуют дальнейшего исследования.
Учитывая

всё

вышесказанное,

целесообразным

представляется

исследование

акустической передаточной характеристики собственно улиткового хода внутреннего уха
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человека. При этом входом системы следует считать овальное окно, а выходом – круглое окно,
а не базилярную мембрану.
Выбор расчётной модели
Известно, что улитка внутреннего уха человека представляет собой завитый в 2,5 витка
полый костный канал общей длиной 35 мм [1]. Для упрощения анализа улитку рассматривают
развёрнутой и вытянутой (рис.1). Площадь поперечного сечения канала у стремечка составляет

Рис. 1. Упрощенная схема развернутой улитки [2]:
1 – стремечко, 2 – овальное окно, 3 – преддверная лестница, 4 – геликотрема, 5 – перегородка
улитки, 6 – барабанная лестница, 7 – круглое окно.
2

2

приблизительно 4 мм и уменьшается примерно до 1 мм у противоположного тонкого конца
2

(геликотремы). Круглое окно покрыто упругой мембраной и имеет площадь около 2 мм [2].
Исходя из вышеизложенного описания улитки, примем упрощенную начальную расчётную
модель в виде двух трубок постоянного сечения с жесткими границами, сопоставимых по
геометрическим размерам с преддверной и барабанной лестницами улитки, соединённых
вместе отверстием, имеющим площадь геликотремы (рис. 2). Колебания в улитку вводятся

Рис. 2. Расчётная модель каналов улитки
плоским поршнем, расположенным в овальном окне. Внутренняя полость трубок заполнена
3

3

3

жидкостью с плотностью ρ = 10 кг/м и скоростью звука c =1,5·10 м/с. Наличие гибкой
центральной перегородки, а именно, рейсснеровой и базилярной мембран в первоначальной
постановке задачи не учитывается. Такая модель сильно идеализирована и предоставляет
гораздо более благоприятные условия для распространения звука, чем реальный канал улитки,
имеющий импедансные границы, и систему мембран, обладающую, по некоторым данным [1, 4]
нелинейным механическим сопротивлением.
Расчёт амплитудно-частотной характеристики преддверной лестницы
Преддверную лестницу улитки как длинную узкую трубку с жёсткими стенками
возможно, по аналогии с длинными электрическими линиями, представить электроакустической
схемой замещения, показанной на рис. 3. На этой схеме символом p1 обозначен источник
гармонически изменяющегося звукового давления (поршень). Трубка же представлена
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Рис.3.Эквивалентная электроакустическая схема трубы с жёсткими стенками
Т-образной цепью, составленной из сопротивлений Z и Zm, которые рассчитываются по
формулам (1) и (2) с учетом описанных ранее размеров и величин:

z  i

zm 

l

(1)

2S

1
 Sl 
i  2 
 c 

(2)

Выходное звуковое давление p2 снимается в режиме холостого хода. Применение такой схемы
замещения допустимо, так как условие узкой трубы (3) выполняется во всем частотном
диапазоне человеческого слуха (20 Гц – 20 кГц):

d  0,61

(3)

В формулах (1) – (3) применены следующие обозначения: ω=2πf – круговая частота звуковых
колебаний, ρ – плотность среды в трубке, c – скорость звука в среде, λ – длина волны, S –
площадь поперечного сечения трубки, d – диаметр трубки.
Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) одного Т-образного звена, работающего без
нагрузки (рис. 3.), аналитически имеет вид формулы (4):

p2
2z
z
z2
 1
 
p1
z  zm zm zm ( z  zm )

(4)

Результаты расчета представлены на рис. 4 и в табл.1.
Таблица 1. Значения АЧХ модели
f, Гц

20

100

1000

10000

20000

30000

p2/p1

1.0000

1.0001

1.0109

13.3886

0.3031

0.1153
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Рис. 4. АЧХ модели преддверной лестницы улитки
Как следует из графика (рис. 4) и таблицы 1, низкочастотные колебания проходят из входа
трубки на её выход беспрепятственно. На частоте f0=9646 Гц наблюдается острый резонанс,
который соответствует собственной частоте закрытой трубы соответствующей длины. Его
амплитуда бесконечна, но на графике ограничена точностью машинных вычислений. Такой
характер резонанса вызван тем, что в расчётной модели не учтены сопротивление
механических потерь и нагрузки трубки. Выше частоты резонанса АЧХ монотонно затухает, то
есть происходит «запирание» трубки. Наличие «запирания» показывает, что даже в рамках
столь упрощённой модели, распространение высокочастотных колебаний из преддверной
лестницы в барабанную не происходит, что хорошо согласуется с данными ранее проведённых
исследований [1].
Выводы
Полученная АЧХ соответствует заложенной расчётной модели и, несмотря на принятые
упрощения, показывает, что канал улитки сам по себе является фильтром низких частот. Учет
сопротивления потерь и акустической нагрузки приведет к снижению частоты резонанса и
более быстрому затуханию АЧХ на частотах выше резонансной, что будет составлять предмет
исследований на следующем этапе.
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УДК 681.883.053
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПЕЛЕНГА ШЛЯХОМ ЕЛЕКТРОНОГО ПОВОРОТУ ДІАГРАМИ
НАПРАВЛЕНОСТІ КОМІБНОВАНОГО ПРИЙМАЮЧОГО ПРИСТРОЮ
Д.С. Маслов, С.С. Тарасюк.
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: kndi.maslov@gmail.com
У статті розглянуто метод електронного обертання діаграми направленості
гідроакустичного комбінованого приймаючого пристрою, що складається з векторних
приймачів та гідрофона. Продемонстровано алгоритм обробки прийнятих сигналів та
спосіб підвищення точності визначення напрямку на джерело шуму.
In this article method of electronic rotation of directivity diagram of underwater
combined receiver, which contains vector receivers and hydrophone, is examined. Algorithm
of signal processing and way of elaboration of determining direction on noise source is shown.
Ключові слова: комбінований приймаючий пристрій, поворот діаграми
направленості, векторний приймач.
Key words: combined receiver, directivity diagram rotation, vector receiver
Вступ
На сьогоднішній день у гідроакустиці має місце тенденція використання комбінованих
приймаючих пристроїв у складі пасивних позиційних станцій дальнього спостереження. Такого
роду вироби використовуються для досліджень акваторії морів з точки зору сейсмографії,
океанографії та інтересів оборони. Відомо, що реєстрація не тільки локального параметра
акустичного поля – акустичного тиску – а й векторної складової поля – градієнта акустичного
тиску або коливальної швидкості - дає змогу отримати значно більшу кількість інформації про
джерело акустичного сигналу, а також визначити напрям на джерело звуку з точки. [1,2] У
випадку, коли дана система має класичне розташування гідрофонів та приймачів коливальної
швидкості (ПКШ) [3], діаграма направленості (ДН) приймаючого пристрою вкриває сектор обзору
від 0 до 360 градусів. Проте приймаючий пристрій, знаходячись у нерухомому стані, лишає
невизначеність пеленгу у напрямку акустичної вісі ПКШ. Це пов'язано з симетричністю ДН. Для
уникнення цього негативного ефекту є кілька шляхів– ускладнюючи конструкцію системи
вводити додаткові ПКШ, обертати пристрій механічно, що приведе до значних завад у каналах
ПКШ або обертати «електрично» ДН приймаючої системи, вводячи у обробку даних додаткові
операції. У даній роботі розглянуто останній метод, який здається найбільш вдалим рішенням
проблеми з точку зору авторів.
Теоретичні основи методу
Метод електричного обертання ДН заснований на визначені пеленга на надводне чи
підводне джерело шуму завдяки реєстрації одночасно чотирьох фізичних велчин акустичного
поля: трьох оротогональних компонент коливальної швидкості

V  t {Vx  t  ,Vy  t  ,Vz (t )} та
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p(t ) за допомогою комбінованого приймаючого пристрою, у конструкції якого

присутні ПКШ та гідрофон, перетворення прийнятого сигналу у цифровий код, петеворення його
у аналітичну форму для визначення різниці фаз між акустичним тиском та ортогональними
компоненатами коливальної швидкості. Всі операції виконуються при «електричному» повороті
навколо вісі z ДН векторного приймача і по скачку різниці фаз між ортогональними
компонентами коливальної швидкості

Vx  t ,   і Vy  t ,   , та акустичним тиском p(t )

визначають пеленг на джерело.
Сигнал на виході ПКШ у напрямку горизонтальних вісей х та у при постійному
«електричному» обертанні навколовісі вісі z визначається формулою

де

ux'  ux cos    u y sin   ,

(1)

u 'y  ux sin    u y cos   ,

(2)

u x , u y – електричні сигнали з каналів х та у при куті повороту   0o , u x' та u 'y -

електричні сигнали, що відповідають повороту координати на азимутальний кут

.

Скачок різниці фаз відбувається почергово по одній з компонент коливальної швидкості
або по

Vx  t ,   , або по Vy  t ,   , мінімум ДН якої лежить на прямій, що з’єднує комбінований

приймач та лоцируємий об’єкт. При цьому важливо зберігати ортогональність приймаючих
каналів, тобто мінімум характеристики направленості першої компоненти
співпадати з максимумом характеристики направленості другої компоненти

Vx  t ,   має

Vy  t ,   .[4]

Алгоритм методу
Алгоритм включає у себе наступну послідовність операцій. Вузькосмуговий акустичний
сигнал,

що

має

чотири

компоненти

p  t , f0 Vx  t , f0  , Vy t , f 0  , Vz t , f 0 

реєструється

векторним приймачем чи гідрофоном, далі цей сигнал перетворюється на аналітичну форму з
використанням перетворення Гільберта. Наступний крок включає у себе обчислення уявної та
дійсної частини аналітичного сигналу з метою отримання значення фази сигналу:

де

 p  t   arctg (Im p  t  / Re p(t ) ),

(3)

x  t ,    arctg (ImVx  t ,   / Re Vx t ,  ),

(4)

 y  t ,    arctg (ImVy  t ,   / Re Vy  t ,  ),

(5)

p  t  – акустичний тиск, що залежить виключно від часу t , Vx  t ,   та Vy  t ,   –

ортогональні компоненти коливальної швидкості, що залежать від часу t та азимутального кута
повороту

.

Далі визначають усереднені значення фази акустичного тиску
швидкості

x  t ,   ,  y  t ,  

напрямку

0

 p  t  та

коливальної

аналітичного сигналу. Висновок про наявність джерела у заданому

витікає з скачка різниці фаз між акустичним тиском

p  t  та компонентами
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коливальної швидкості
переході через

x  t ,    p  t   x  t ,   або y  t ,    p  t   y  t ,  

при

 0 . Для підвищення точності пеленгування знаходяться похідні від x  t ,  

та

 y  t ,   по куту  : [4]
Висновки
У роботі були розглянуті теоретичні основи та алгоритм методу визначення напрямку на
джерело шуму у результаті «електроного» повороту ДН. Встановлено, що вказаний метод є
простим у реалізації та не потребує додаткових змін у конструкції приймаючого пристрою.
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УДК 681.8
НАПРАВЛЕННОСТЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ДИФФУЗОРНОГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ
И.Н. Санжара
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: ira.sanzhara@gmail.com
Получены экспериментальные данные направленности излучения диффузорного
громкоговорителя без внешнего оформления. Предложена формула для расчета
характеристики

направленности,

учитывающая

осциллирующую

форму

движения

излучателя.
Experimental data of the cone loudspeaker’s direction of radiation without external
design were obtained. The formula for calculating the directional characteristic, considering
the emitter’s oscillatory form of movement was proposed.
Ключевые слова: диффузорный громкоговоритель, характеристика направленности,
пульсирующие колебания, осциллирующие колебания.
Key words: cone loudspeaker, directional characteristic, pulsating vibration, oscillating
vibration.
Введение
Излучающий элемент диффузорного громкоговорителя представляет собой свернутый
плоский диск, что обусловлено требованиями повышения жесткости конструкции и, как
результат, повышения первой собственной частоты колебания диффузора. Поскольку вывод
аналитического выражения для характеристики направленности (ХН) конусного излучателя
представляет определенные математические трудности, обычно для описания направленности
излучения диффузорного громкоговорителя используют ХН для плоского поршня в экране [1,2].
Однако же, на практике расчетные данные не совпадают с экспериментальными, особенно,
когда громкоговоритель используется без внешнего оформления. Этот вопрос требует
дополнительных

исследований,

поскольку

диффузор

совершает

не

пульсирующие,

а

осциллирующие колебания, которым способствует наличие гибких подвесов конструкции. Таким
образом, требуется не только поправка на конусность излучателя [1], а и на изменение его
формы движения.
Постановка задачи
Для

описания

характеристики

направленности

диффузорного

громкоговорителя,

который колеблется как плоский поршень в экране, т.е. совершает пульсирующие колебания
[1], используют выражение вида:

R( ) 

2 J1 (ka sin  )
ka sin  ,

где J1(ka sin ) - функция Бесселя первого порядка,
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а - радиус излучателя, k - волновое число.
Осциллирующую форму движения излучателя возможно учесть путем умножения
функции (1) на характеристику направленности диполя:

R( )  cos 

(2)

Следовательно, характеристика направленности осциллирующего поршня, приближенно
описывающая ХН диффузорного громкоговорителя без внешнего оформления, может быть
определена по следующей расчетной формуле:

R( ) 

2 J1 (ka sin  )
 cos 
ka sin 

(3)

В ходе эксперимента также предполагалось уточнить, какой размер громкоговорителя
необходимо учитывать в формуле (3): радиус основания конуса (радиус выходного отверстия),
или размер образующей конуса.

Выполнение эксперимента
Исследования

направленности

излучения

громкоговорителя

проводились

в

заглушенной акустической камере кафедры АиАЭ с использованием ПК, звуковой карты MAudioFast Track Pro, усилителя мощности Одиссей У-010 и микрофона Behringer ECM 8000.
Для проведения эксперимента было выбран диффузорный громкоговоритель Tesla ARN 930,
радиус образующей которого составляет 0,19 м, а радиус выходного отверстия – 0,165 м.
Измерения характеристики направленности громкоговорителя

производились для

октавного ряда частот 63-8000 Гц.

Результаты эксперимента
Результаты эксперимента и расчетные данные, полученные по формулам (1) и (3) для
диффузорного громкоговорителя приведены в виде графиков на рис.1 и 2.
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и рассчитанные по формуле (1)
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Рис.2. Экспериментальные характеристики
направленности громкоговорителя
и рассчитанные по формуле (3)
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Из представленных результатов (рис.1 и 2)

следует, что на низких частотах

экспериментальные данные подтверждают необходимость учета осциллирующей формы
движения излучателя без внешнего оформления, т.е. выполнения расчета его характеристики
направленности по формуле (3). На высоких частотах, где громкоговоритель «сам себя
экранирует», его форма движения становится как у экранированного излучателя и расчет ХН
можно вести по формуле (1).

Выводы
При расчете характеристики направленности диффузорного громкоговорителя без
внешнего оформления в области низких частот (малых волновых размеров излучателя)
целесообразно использовать предложенную в работе формулу, учитывающую осциллирующее
движение излучателя. Для громкоговорителей, работающих в области высоких частот,
возможно при описании ХН использовать формулу для пульсирующего поршня в экране.
Поскольку экспериментальные характеристики направленности конусного излучателя
несколько шире, чем плоского диска, в расчетах следует использовать размер образующей
диффузора, а не радиус выходного отверстия.
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УДК 534.6
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ЗВУКОВОГО ВОСПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
БИНАУРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЛУХА
А. А. Лозенко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: sanek199010@hotmail.com
В статье анализируются методы расчета и измерения функции междуушной
корреляции, на базе которой формируются пространственные слуховые впечатления о
протяженности звучащего источника. Приводятся результаты измерений, выполненные
в зрительном зале театра им. Щепкина в г.Сумы.
The

paper

analyzes

the

methods

of

calculation

and

measurement

functions

mezhduushnoy correlations, which are formed on the basis of the spatial extent of auditory
impressions of sounding source. The results of measurements performed in the auditorium of
the theater Shchepkina in Sumy.
Ключевые слова: время реверберации, внутрислуховая функция корреляции.
Key words: reverberation time, the cross correlation function.
Введение
Кросс-корреляционная функция (или функция междуушной корреляции) -

параметр

оценки звукового поля в помещении, введенный относительно недавно и не являющийся
обязательным, однако рекомендуемый к изучению в международных нормативных документах
[1]. Иностранные специалисты широко используют данную характеристику, как одну из самых
показательных при анализе акустики помещения, в частности, при оценке пространственного
восприятия звуковой панорамы.
Целью работы являлось проведение измерений и анализа полученных значений функции
междуушной корреляции в зале театрального помещения.
Коэффициент междуушной корреляции (IACC)
Коэффициент

междуушной

корреляции

определяется путем измерения импульсных

характеристик звукового давления на левом и правом ухе р1(t) и pr(t) в различных точках
помещения. Как правило, эти измерения выполняются на манекене головы человека (с
вмонтированными в уши микрофонными капсюлями повышенной чувствительности).
По измеренным либо расчетным величинам звукового давления, соответственно, на двух
ушах определяются значения коэффициента корреляции.
Коэффициент корреляции характеризирует степень подобия сигналов: если сигналы на
обоих ушах одинаковы, то источник звука будет казаться точечным; если сигналы, которые
приходят в левое и правое ухо, - разные, то есть коэффициент корреляции уменьшается в
определенных пределах, это создает ощущение расширения источника звука.
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Экспериментально установлено, что в лучших концертных залах значение IACC должно
находиться в пределах 0,3-0,4.
Методика проведения измерений
Для записи звуковых сигналов применялся макет, точно имитирующий анатомическое
строение головы человека. Макет выполнен на основе манекена-головы с последующей
коррекцией некоторых его частей:
 расстояние между барабанными перегородками увеличено до 20 см;
 вылеплены ушные раковины, соответствующие строению ушных раковин человека;
 макет

головы

обтянут

тонкой

тканью

для

увеличения

звукопоглощения,

соответствующего поглощению кожи и волос человека.
В связи с тем, что микрофонные капсюли не удалось вмонтировать с наружной стороны
уха манекена, в макете выполнено отверстие для установки необходимых электроакустических
компонентов.
В уши

вмонтированы два микрофонных капсюля Panasonic WM-61A незначительных

размеров (высота порядка 3,5 мм) с равномерной АЧХ. Данный тип микрофонных капсюлей
применяется чаще всего в измерительных микрофонах, типа Behringer EMC8000, в связи с чем
схема предусилителя выполнена так же, как

в указанном микрофоне, с необходимой

корректировкой. На выходах предусилителя установлен XLR разъем, который подводится ко
входу звуковой карты m-Audio. Звуковая карта подключена к

ПК, и все сигналы

обрабатываются в среде MatLab. Блок-схема установки представлена на рис.1.

Микрофон L

Предусилитель R

Зв. Карта
M-Audio

Голова

Предусилитель L

Громкоговоритель
Микрофон R

ПК
ПК

Рис. 1. Блок- схема установки
Расчёт коэффициента междуушной корреляции
Расчет значений нормализуемого коэффициента междуушной корреляции определяется
на основании формулы:
80 мс

IACF ( ) 



pl  t  pr  t    dt

0мс
80 мс



0 мс

pl  t  dt
2

80 мс



pr  t  dt

,

2

0 мс
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где р(t) - звуковое давление в помещении после импульсного возбуждения звукового
поля, соответственно, в правом и левом каналах модели.
Сам коэффициент междуушной корреляции определяется как:

IACC  max IACF ( ) , при 1мс    1мс.

(2)

то есть по максимальному значению функции IACF ( ) , при изменении



от -1мс до

+1мс. Результаты расчета функции IACF ( ) измеренной в четырех местах зрительного зала
театра им. Щепкина в г.Сумы представлены на рис.2.

Рис. 2. Нормализируемый коэффициент междуушной корреляции в четырех точках
помещения
Коэффициент междуушной корреляции представляет собой максимальное значение

IACF ( ) в заданном интервале.
Значения IACC представлены в табл. 1.
Таблица 1. Значения коэффициента

междуушной корреляции для четырех

измерительных точек помещения
1

0,63

2

0,45

3

0,50

4

0,37
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в зрительном зале имеет место
ощущение ширины источника звука, поскольку коэффициент междуушной корреляции не равен
1 (импульсные

отклики на разных ушах

неодинаковы). В измерительных точках 1 и 3,

находящихся ближе к центральной части зала, коэффициент междуушной корреляции больше,
чем в точках 2 и 4, которые приближены к боковой стене. В большинстве измеряемых точек
значения функции междуушной корреляции превышают оптимальные, что свидетельствует о
недостатке реверберационной энергии в помещении. Для улучшения пространственного
восприятия слушателей необходимо выполнить членение боковых стен зрительского зала,
увеличив таким образом вклад рассеянной энергии в звуковое поле.
Выводы
Как свидетельствуют результаты выполненных исследований, функция междуушной
корреляции характеризует степень пространственного восприятия в зрительных залах, что
подтверждается субъективным восприятием симфонических программ в исследуемом зале.
Использование функции междуушной корреляции при анализе акустических свойств
помещения дает качественную оценку пространственного восприятия звуковой панорамы,
которую невозможно получить при использовании классического метода расчета акустических
свойств помещений.
Литература
1. ISO 3382-1 Acoustics -- Measurement of room acoustic parameters -- Part 1: Performance
spaces.
2. Качерович А.Н., Хомутов Е. Акустика и архитектура кинотеатров. - М.: Искусство, 1961. 284 с.
Рекомендовано к публикации: к ф.-м-.н., доц. Лунева С.А.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра АиАЭ, Киев, Украина

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

133

УДК 616.28
ДИАГНОСТИКА СЛУХА МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТИМПАНОМЕТРИИ
Л.В. Троицкая
НТУУ «КПИ», факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: elconf@gmail.com
В статье обосновано применение одного

из методов объективной диагностики

слуха – динамической тимпанометрии – для ранней диагностики слуха у детей. Сделаны
выводы о целесообразности применения данного метода при принятии решения о
способе коррекции потерь слуха.
In article application of one of methods of objective diagnostics of hearing – the dynamic
tympanometry – for early diagnostics of hearing at children is proved. Conclusions are drawn
on expediency of application of this method at making decision on a way of correction of
losses of hearing.
Ключові слова: слух, акустический импеданс, диагностика, тимпанометрия.
Key words: hearing, acoustic impedance, diagnostics, tympanometry.
Введение
В Украине проблема раннего выявления потерь слуха у детей становится всё более
актуальной. По прогнозу ВООЗ к 2020 году более 30 % населения Земли будет иметь
нарушения слуха. Эта тенденция обусловлена, в первую очередь, неуклонно возрастающим
неблагоприятным воздействием окружающей среды. Своевременное обнаружение снижения
слуха у детей позволяет обеспечить их нормальное интеллектуальное развитие. Отсюда
следует важность выбора метода диагностики слуха с учетом отличий в методике
диагностирования взрослых и детей. При этом на начальных этапах проводится первичный
акустический скрининг на основе средств регистрации сигналов отоакустической эмиссии [1], а
для

выяснения

причины

снижения

слуха

у

детей

необходим

обоснованный

выбор

диагностического средства, позволяющего наметить путь коррекции потерь слуха. В связи с
особенностями диагностики слуха у детей наиболее достоверную информацию можно получить
только с помощью объективных методов исследования слуха.
Целью настоящей роботы является обоснование выбора динамической акустической
импедансометрии как одного из объективных методов, позволяющих получить такую
информацию о состоянии слуховой функции ребенка, которая позволит выбрать эффективный
способ коррекции слуха.
Особенности измерения акустического импеданса среднего уха
Различают два основных вида тугоухости: кондуктивную сенсоневральную. С целью их
диагностики применяют субъективные и объективные методы оценки состояния слуха.
Поскольку в основу субъективных методов положена реакция пациента на звуковой стимул, что
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неприемлемо в педиатрии, для диагностики слуха у детей целесообразно применять только
объективные методы. В соответствии с рекомендациями приведеными в [1], среди объективных
процедур широкое применение нашли методы акустической импедансометрии.
Суть метода состоит в измерении полного акустического сопротивления (импеданса) или
акустической проводимости (адмитанса) системы среднего уха или производной этих величин
(например, эквивалентного объема), а также приростов, обусловленных принудительным
изменением относительного давления воздуха в герметично замкнутом наружном слуховом
проходе пациента при поступлении акустических стимулов разной интенсивности и частоты на
исследуемое или противоположное ему ухо.
АИ среднего уха состоит из импедансов наружного слухового прохода, барабанной
перепонки, цепи слуховых косточек и окна улитки.
Модуль АИ рассчитывают по формуле
2


1 
Z  Ra    M a 
 ,
Ca 

2

где

(1)

Ra - акустическое активное сопротивление, обусловленное потерями из-за трения в

завитке уха;

Ca и M a - соответственно акустические гибкость и масса системы акустико-

механических элементов среднего уха;

  2 f

- круговая частота звуковых колебаний, на

которых проводят измерения акустического импеданса и которую называют частотой
зондирующего или измерительного тона.
Патологические изменения (процессы) в среднем ухе чаще всего проявляются в
изменении акустической гибкости по сравнению со здоровым ухом, поэтому в большинстве
случаев данных параметр наряду с модулем АИ и фигурирует при ушной акустической
импедансометрии.

Производным

эквивалентный объем

параметром

от

акустической

гибкости

Vэ , определяемый следующим образом
Vэ   PCa   c0 2Ca ,

где



моря);

является

(2)

- показатель адиабаты воздуха, заполняющего ушные полости ( 

 1, 402 на уровне

P - барометрическое (статистическое) давление воздуха;  - плотность воздуха при

заданных барометрическом давлении и температуре;

c0 - скорость звука в воздухе.

Эквивалентный объем соответствует физическому объему наполненной воздухом
полости с жесткими стенками, если допустить, что ее АИ равен импедансу измеряемого
слухового прохода. Это подтверждается многими экспериементальными исследованиями, в
результате которых установлено, что акустические свойства поверхности наружного слухового
прохода и барабанной перепонки близки к свойствам твердостенных поверхностей и поэтому
можно пренебречь потерями на трение и реактивным сопротивлением массы, что допустимо на
низких частотах (порядка нескольких сотен
Для

определения

импеданса

Гц ).

наружного

слухового

прохода

применяют

способ,

заключающийся в сравнении его с известным импедансом контрольной твердостенной камеры,

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

135

называемой калибровочной полостью. В соответствии с процессом измерения АИ внутрь
наружного слухового прохода пациента помещает акустический зонд ушного импедансметра
(рис.1).

В

состав

зонда

входят

миниатюрный

измерительный

микрофон

и

телефон

зондирующего сигнала, который генерирует в исследуемое ухо измерительный сигнал.
Интенсивность звуковых колебаний внутри слухового прохода, герметизированного ушной
втулкой акустического зонда, зависит от способности барабанной перепонки поглощать или
отражать акустическую энергию зондирующего тона. Когда фронт падающей волны достигает
барабанной перепонки, часть акустической энергии расходуется на вибрацию перепонки,
другая часть поглощается её поверхностью и передается косточкам среднего уха, а оставшаяся
часть возвращается в слуховой проход. В зависимости от интенсивности отраженного от
барабанной перепонки сигнала на входе акустического зонда изменяется звуковое давление
зондирующего

тона,

который

через

микрофон

поступает

в

измерительный

тракт

импедансметра.

Рис. 1. Схема измерения акустического импеданса системы среднего уха человека
Пусть

P - звуковое давление на входе звукопроводящей трубки, с помощью которой в

ухо подается зондовый сигнал;

Pk , Py - соответственно звуковые давления, измеренные

посредством микрофона в калибровочной полости и наружном слуховом проходе реального
уха;

Zi , Z k , Z y - соответственно импедансы звуковой трубки, калибровочной полости и уха.
Исходя из метода электромеханических аналогий можно получить следующие

выражения:
для калибровочной полости

для уха

Pk
Zk

,
Py  Zi  Z k 
Py
Pi



Поделив (3) на (4) и допустив, что

Z
Zi

Zy
i

 Zy 

.

(3)

(4)

Z k , что легко обеспечить при правильном

выборе внутреннего диаметра трубок микрофона и телефона и объема калибровочной полости,
получим выражение для неизвестного АИ уха:
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Zy 

Z k Py
Pk

.

(5)

Из выражения (5) следует, что если при поочередном измерении звуковых давлений в
наружном слуховом проходе и калибровочных полостях разного объема путем подбора
последних добиться равенства звуковых давлений в этих случаях, то можно определить
искомый импеданс уха. Так, при

Py  Pk с малой погрешностью можно считать, что Z y  Z k .

Процедура измерения показателей АИ уха может быть целиком основана на измерении
звукового давления внутри закрытого вкладышем наружного слухового прохода. АИ находится
в прямой, а гибкость и эквивалентный объем в обратной зависимости от уровня звукового
давления внутри слухового прохода.
Несмотря на то, что по значению АИ или его составляющих можно говорить о
присутствии патологических изменений, в большинстве случаев измерение статического АИ
дает не вполне достоверную диагностическую информацию, что объясняется большим
разбросом значений АИ у различных пациентов. Поэтому в качестве основного метода
исследования

слуха,

основанного

на

измерении

ушного

АИ,

принята

динамическая

тимпанометрия, при которой фиксируются изменения значения АИ, происходящие при
искуственно создаваемых воздействиях на орган слуха.
Выводы
В работе показана целесообразность ранней диагностики слуха у детей с помощью
акустической импедансометрии. Регистрация статического значения АИ не позволяет сделать
вывод о наличии паталогии среднего уха, поэтому в качестве основного метода исследования
слуха на основе измерения ушного АИ применяется динамическая тимпанометрия.
Литература
1. Лисенко

О.М.

Методи

і

засоби

аудіометрії

та

акустичної

імпедансометрії.–

К.:Видавництво ТОВ «Спринт-Сервіс», 2012. – 260с.
2. Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А. Руководство по аудиологии. – М.: ДМК Пресс, 2003. –
360с.
3. Найда С.А. Формула середнього вуха людини в нормі. Відбиття звуку від барабанної
перетинки // Акустичний вісник. – 2002. –Том 5. – №3. – С.46-51.

Рекомендовал к публикации: к.т.н., доц. Родионова М.В.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра А та АЭ, Киев, Украина

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

137

УДК 534.1
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРКЕСТРОВЫХ КОЛОКОЛОВ
А.В. Авдеев, В.П. Заец, Я.А. Тарановский, А.В. Яровенко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: ARID@online.ua
Акустические характеристики оркестровых колоколов мало изучены и почти никем
не исследовались. В данном материале можно найти краткую информацию об
исследованиях

проведенных

с

целью

выявления

некоторых

зависимостей

в

характеристиках данного музыкального инструмента.
Acoustic characteristics Chimes little study and almost no one investigated. In this
article you can find a summary of the research was conducted to identify some of the
characteristics of this dependency musical instrument.
Ключевые слова: акустика, характеристики, оркестровые колокола, колокола,
музыкальный инструмент.
Key words: acoustic, characteristics, orchestral bells, bells, musical instrument.
Вступление
Колокол — инструмент, источник звука, имеющий куполообразную форму и, обычно,
язык, ударяющийся изнутри о стенки. При этом, в различных моделях, раскачиваться может как
купол колокола, так и его язык. В Западной Европе наиболее распространен первый вариант
приведения колокола в действие. В России повсеместно распространён второй, что даёт
возможность создавать колокола чрезвычайно больших размеров («Царь-колокол»). Известны
также колокола без языка, по которым бьют молоточком или бревном снаружи. Материалом для
большинства колоколов служит так называемая колокольная бронза, хотя известны колокола из
железа, чугуна, серебра, камня, терракоты и даже из стекла.[1]
Устройство типичного европейского колокола можно увидеть на рис.1:[2]

1. хомут, 2. корона, 3. голова, 4. поясок, 5. талия, 6. звуковое кольцо, 7. губа, 8. устье,
9. язык, 10. Заплечики
Рис. 1. Устройство типичного европейского колокола
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В настоящее время колокола широко используются в религиозных целях (призыв

верующих на молитву, выражение торжественных моментов богослужения), в музыке, в
качестве сигнального средства на флоте (рында), в сельской местности небольшие
колокольчики вешаются на шею крупному скоту, маленькие колокольчики часто используются в
декоративных целях. Известно употребление колокола в общественно-политических целях (как
набат, для созыва граждан на собрание).
История колокола насчитывает более 4000 лет. Самые ранние (XXIII—XVII век до н. э.)
из найденных колоколов имели небольшие размеры и были изготовлены в Китае. В Китае также
впервые создали музыкальный инструмент из нескольких десятков колоколов. В Европе
аналогичный музыкальный инструмент (карильон) появился почти на 2000 лет позднее.[3]
Однако в симфонических оркестрах используют так называемые оркестровые колокола,
как альтернатива обычным. По этому исследования проводились именно на колоколах такого
типа.
Оркестровые колокола и их характеристики
Оркестровые колокола (нем. Röhrenglocken, англ. tubular bell) — ударный инструмент
симфонического оркестра (идиофон). Набор 12—18 цилиндрических металлических трубок
диаметром 25—38 мм, подвешенных в раме-стойке (высота около 2 м). Ударяют колотушкой,
головка которой обтянута кожей. Современные колокола снабжены демпфером. В оркестре
колокола имитируют колокольный звон. На рис. 2 приведен пример оркестровых колоколов,
которые чаще всего используются в оркестрах.

Рис. 2. Современные оркестровые колокола
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Так же как и колокол «Мазепа» из статьи [4], в оркестровых колоколах высота звука
зависит от той или другой длины цилиндров, от большего или меньшего диаметра — сила.
Цилиндры поддаются точному строю и не столь массивны, как классические колокола.
Из различных типов колоколов, которые были использованы в оркестре на протяжении
веков трубчатые колокола, расположенные хроматически как симфонические куранты, которые
стали частью стандартных инструментов в современной опере и симфонических оркестрах. Их
основная роль - выступать в качестве замены обычным колоколам в оркестре. Трубчатые
колокола

были

разработаны

как

легкий

и

портативный

прибор

для

повседневного

использования в оркестре. Их звук был задуман как ближайший к церковным колоколам. Кроме
трубчатых в прошлом также использовались в качестве заменителей колокола твердые
стальные пруты (стержни).
Нами были проведены исследования оркестровых колоколов производителя Yamaha
(модель СН 500), которые находятся в Харьковской филармонии, с целью выявления
зависимости частот основного тона и обертонов от их геометрических размеров.
Этот инструмент имеет следующие параметры: диаметр трубы равен 12 мм, толщина
трубы равна 2 мм, материал – хромированная латунь, общий вес около 84 кг.
Измерения проводились при помощи измерительного оборудования с действующими
сертификатами о поверке. Результаты измерений обрабатывались в программном пакете
Matlab. Измеренные частоты первых пяти гармоник приведены в табл.1
Таблица 1. Результаты исследований

Нота
C 52

1-я РЧ
166,8

2-я РЧ
320

3-я РЧ
522,1

4-я РЧ
769,8

5-я РЧ
1065

C# 53

177,6

339,1

554,4

823,6

1125

1,547

D 54

188,4

360,6

592,1

872

1195

1,512

D# 55

199,1

382,2

624,4

920,5

1243

1,458

E 56

209,9

403,7

662,1

974,3

1329

1,428

F 57

220,7

430,6

699,8

1033

1410

1,38

F# 58

236,8

457,5

742,8

1082

1485

1,349

G 59

247,6

479,1

791,3

1152

1566

1,304

G# 60
A 61

263,7
279,9

511,4
543,7

839,7
888,2

1222
1291

1636
1728

1,238
1,22

A# 62

296

576

936,6

1372

1862

1,175

B 63

317,6

608,3

995,9

1426

1954

1,161

C 64

339,1

651

1055

1534

2077

1,119

C# 65

355,2

683,6

1108

1604

2174

1,074

D 66

376,8

737,5

1173

1679

2271

1,053

D# 67

403,7

780,5

1254

1798

2433

1,012

E 68

425,2

823,6

1313

1921

2551

0,988

F 69

452,1

872

1388

2002

2718

0,955

F# 70

484,4

931,3

1485

2147

2869

0,918

G 71

511,4

979,7

1566

2234

2987

0,894
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График зависимости частоты первых пяти гармоник от длины трубы приведен на рис.3:

Рис. 3. График зависимости частоты первых пяти гармоник от длины трубы
Частоты высших гармоник не образуют арифметическую прогрессию как это характерно
для струнных и духовых музыкальных инструментов, а имеют более сложную зависимость. Так,
соотношение между частотой основного тона и частотами

гармоник в целом для всех

оркестровых колоколов данной модели одинаково и составляют следующие значения: f2/f1 –
1,93; f3/f1 – 3,13; f4/f1 – 4,56; f5/f1 – 6,18. Такие соотношения между частотой основного тона и
гармоник требуют дальнейшего изучения и анализа.
Выводы
Из полученных в ходе исследования результатов видно, что зависимость первых пяти
гармоник от длины трубы обратно пропорциональна. Частоты первых гармоник не образуют
арифметическую прогрессию характерную для духовых и струнных музыкальных инструментов,
и по этому данный вопрос требует дальнейшего изучения.
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РОЗРАХУНОК І ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕДАТОЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРИЧНОЇ
П’ЄЗОКЕРАМІЧНОЇ ОБОЛОНКИ В РЕЖИМІ ВИПРОМІНЮВАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ХВИЛЬ
В РІДИНІ.
О.В. Кононенко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: lkvector@gmail.com
Була отримана передаточна характеристика сферичної п’єзокерамічної оболонки з
гумовим ізолюючим шаром в режимі випромінювання гармонічних ультразвукових
коливань, та досліджена залежність виду характеристики від товщини гуми. Отримані
результати свідчать про те, що товщина ізолюючого шару сильно впливає на частотну
характеристику сферичного перетворювача. При збільшенні товщини шару гуми
резонансна частота і добротність перетворювача зменшуються.
This paper presents the calculation and analysis of the spherical piezoceramic shell
emission-mode frequency response taking in account the rubber insulating layer. The results
indicate that the thickness of the insulating layer greatly affects the frequency response of a
spherical transducer. By increasing the thickness of rubber resonant frequency and quality
factor of the converter are reduced.
Ключові слова: сферична оболонка, ізолюючий шар, частотна характеристика.
Keywords: spherical shell, insulating layer, frequency response.
Вступ
П'єзоелектричні перетворювачі широко

використовуються в сучасних гідроакустичних

засобах. Акустичні антени цих засобів будуються на основі дискретних перетворювачів, причому
характеристики окремих перетворювачів визначають характеристики антени в цілому.
Питанням розрахунку характеристик сферичних п’єзокерамічних оболонок займались
Ю.Ю. Добровольський, Е.Л. Шендеров, Ю.В. Петухов, В.М, Левин, О.І. Лобкинс, Р.Г. Маев, А.М.
Гомилко, В.В. Мелешко, В.Г. Савин, С.И. Коновалов, А.Г. Кузьменко та ін. [1]. Серед багатьох
питань, які були освітлені в їхніх працях, немає жодного про влив на характеристики сферичних
п’єзоелектричних оболонок ізолюючого і бандажного шарів. Це питання

досить важливе,

оскільки його вирішення дозволить більш точно розраховувати параметри проектованих
установок і покращити їх експлуатаційні характеристики.
Ціллю даної роботи є викладення методики розрахунку сферичного гідроакустичного
перетворювача, отримання його амплітудно-частотних характеристик для випадків різної
товщини ізолюючого шару, а також аналіз отриманих результатів.
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Розрахунок і дослідження передаточної характеристики сферичної п’єзокерамічної
оболонки в режимі випромінювання ультразвукових хвиль в рідині.
Маємо сферичну п’єзокерамічну оболонку внутрішнього радіусу R0 і товщини α,
рівномірно поляризовану по товщині, з шаром жорсткої гуми навколо зовнішнього радіусу R1
(рис.1). На оболонку подається гармонічний сигнал. Необхідно розрахувати вплив ізолюючого
шару на амплітудно-частотну характеристику оболонки.

Рис. 1. Розрахункова схема замкненої сферичної оболонки з ізолюючим шаром гуми
Вважаючи, що виконується сильна нерівність

 R  1, можна стверджувати,що

центрально симетричні радіальні коливання, котрі збуджуються в об’ємі оболонки зовнішнім
електричним полем, повинні задовольняти наступному рівнянню:

2 rr     
R
де

 

та

 0 2ur  0

(1)

  - амплітудні значення змінних за часом по гармонічному закону напружень

стиснення–розтягнення вздовж координатних вісей азимутальних і полярних кутів сферичної
системи координат

r , ,  ,

центр котрої суміщений з центром п’єзокерамічної сфери;

0 -

u
густина п’єзокерамікі;  - кругова частота зміни знаку різниці потенціалів; r - амплітуда
радіального компонента вектора зміщення матеріальних частинок п’єзокерамической оболочки.
Амплітудні значення результуючих механічних напруг, котрі виникають в об’ємі сферичної
оболонки, визначаються наступним чином:
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(2)

E
E
E
   c12
 rr  c12
  c22
  e12Er ,

де  rr ,   і   - амплітуди деформацій стиснення – розтягнення вздовж відповідних
координатних осей сферичної системи координат.
При розрахунках були використані умови (3) про знаходженні виразу для амплітудного
значення радіального

компоненту вектора зміщення матеріальних

частинок замкненої

сферичної оболонки та граничні умови (4).[2, 3]
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0
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 rr (R0  a )   rrш (R0  a )
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 rrш

(4)

 R1   p(R1 )

Після певних математичних викладок, в ході яких був визначений вираз для розрахунку
амплітудного значення радіального компоненту вектора зміщення матеріальних частинок
замкненої сферичної оболонки, та з урахуванням виразів для амплітудних значень радіальних
компонентів механічної напруги та зміщення гумового шару, а також для амплітудних значень
зміщення та тиску в рідині, при використанні граничних умов (4) була отримана система виду:
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Р, мПа

R0

Рис. 2. Залежність тиску на поверхні сферичної п’єзокерамічної оболонки від
безрозмірної частоти, для різних значень m.
На рис.2 в якості m береться відношення зовнішнього радіусу ізолюючого шару до
внутрішнього радіусу п’єзокерамічної оболонки. Розрахунки проводилися для п’єзоелектричного
перетворювача виготовленого з п’єзокераміки ЦТС-19, з ізолюючим шаром із каучуку.
Відношення товщини п’єзокерамічної оболонки до її внутрішнього радіусу було взяте рівним 0,1.
Проаналізувавши графіки АЧХ можна сказати, що при збільшенні m зменшується
добротність та частота резонансу системи.
Висновоки
Зроблені розрахунки дали змогу вперше побудувати АЧХ для сферичної п’єзокерамічної
оболонки в якій врахований вплив ізолюючого шару. Побудовані АЧХ для різних товщин
ізолюючого шару вказують на зменшення частоти резонансу та добротності перетворювача при
збільшенні товщини ізоляції.
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УДК 621.3
КОРЕКЦІЯ АКУСТИКИ ГЛЯДАЦЬКОЇ ЗАЛИ НАДТ ім. І.ФРАНКА
А.О. Орлюк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, кафедра А та АЕ, Київ, Україна, e-mail: a.orlyuk@gmail.com
В даній роботі були досліджені проблеми налаштування акустики глядацької зали в
НАДТ ім.І.Франка. Проведені випробування показали, що час реверберації в залі на
середніх частотах значно перевищує оптимальні значення для зали відповідного об’єму.
У зв'язку з цим було розраховано і запроновано внести додатковий фонд поглинання з
метою

вирівнювання

архітектурного

частотної

оздоблення.

Це

характеристики
дозволило

часу

отримати

реверберації

більш

в

рівномірну

рамках
частотну

характеристику часу реверберації, в порівнянні з початковими результатами та стало
підгрунтям для подальшого електроакустичного проектування.
In this article the problem of setting the acoustics in auditorium of Ivan Franko National
Academic Drama Theater is investigated. Tests have shown that the reverberation time in the
auditorium at mid frequencies is much higher than what is required. In this regard, were
calculated and applied additional fund of absorption in order to align the frequency
characteristics of reverberation time in consideration of architectural decoration. It is possible
to obtain a more uniform frequency response of the reverberation time, compared with the
initial results and became the foundation for further electroacoustic design.
Ключові слова: час реверберації, звукопоглинання, фонд поглинання.
Key words: reverberation time, sound absorption, fund absorption.
Вступ
При проектуванні глядацького залу драматичного театру слід звернути увагу на три
основні вимоги з точки зору акустики. Згідно [1] важливим є:
1)

забезпечення глядацьких місць достатньою кількістю звукової енергії і енергії

ранніх відбиттів, які сприяють високій розбірливості мови;
2)

утворення дифузного звукового поля на завершальній ділянці ревербераційного

процесу та його нерівномірність;
3)

забезпечення

в

глядацькому

залі

оптимального

часу

реверберації.

Значення оптимального часу реверберації для драматичних театрів:

Tопт  0,4lgV  0,15 ;

(1)

де V – об’єм приміщення.
Згідно [1] форма оптимальної частотної характеристики, рекомендована Кнудсеном,
показана на рис. 1, де суцільна крива дає оптимуми для музики, а пунктирна — для мови.
Показані криві побудовані згідно з вимогою, за якою фактичний час післязвучання повинен бути
однаковим для всіх компонентів складного звуку.
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19. Частотна характеристика Топт
Рис. 18. Частотна характеристика Топт
Рис.1. Частотна характеристика оптимального
часу реверберації заРис.
Кнудсеном:
1- музика;
за Ліфшицем
за Кнудсеном: 1 – музика; 2 – мова

2- мова
Метою даної роботи є дослідження та корекція частотної характеристики часу
реверберації на середніх частотах в залі НАДТ ім.І.Франка.
Характеристика об’єкта випробувань
Об’єкт вимірювань являє собою глядацький зал драматичного театру зведений по
класичній схемі: дві значні за об'ємом функціональні зони - сценічна коробка і глядацька частина
- розділені портальною стіною з сценічним прорізом..
Прямокутна в плані сцена має розмір 20x35 м, висота сценічної коробки 21 м. В об'ємі
сцени розміщені колосникова система, інженерне обладнання, бокові куліси, занавіси,
різноманітне обладнання для технічного забезпечення вистав.Планшет сцени являє собою
дерев'яний настил з бруса. Сцена піднята на 1,2 м над рівнем першого ряду місць
партеру.Об'єм зали - V=5332

м3 .Стіни зали — цегляні, мають якісну штукатурку.Повздовж

бокових стін і на задній торцевій стіні зала є балконні виступи бельетажу і ярусу; ширина
виступів 2,5 м по бокових стінах і мінімально 4 м по центру задньої стіни. Підлога в залі (по
площі партеру) виконана з паркету із підвищенням від бар'єру сцени до торцевої стіни на 0.6 м.
По площі партеру і балконів встановлено 928 м'яких дерев'яних крісел, покритих щільною
тканиною із товщиною матеріалу в 0.03 м. Перед сценічним порталом, на рівні планшета
сцени,улаштована оркестрова яма. В залежності від вистав вона може бути відкритою або
перекритою дерев’яними щитами. Задня стінка ями і внутрішня поверхня навісу обшиті листами
фанери. Настил підлоги в ямі виконано дошками. Вхід-вихід до зали здійснюється через 4 двері
партеру та 59 дверей балконів. В обрамленні лож використано порт'єрну тканину.
Час реверберації в залі театру
Вимірювання проводились згідно із [2], були задіяні комплекти прецизійної акустичної
апаратури,обробка результатів проводилась за допомогою Matlab.
3

Для даної зали театру об'ємом V=5332 м згідно з рекомендаціями [1]

оптимальним

значенням часу реверберації в діапазоні середніх частот (500 - 1000 Гц) є: Топт=1,31 с ±10%.
Отримані результати до реконструкції (рис.2) показують, що в області середніх частот значення значно
перевищують оптимальні. Як зазначено в [3], для вирішення цієї задачі необхідно внести додатковий
фонд поглинання, що забезпечить на середніх частотах рекомендовані значення. З цією метою,
враховуючи той факт, що доводиться рахуватися з готовими конструкціями та архітектурою, перебудова
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якої не завжди можлива і потребує значних коштів,що стає нерентабельним, було розраховано і
запропоновано змінити штатні глядацькі крісла на крісла із пінополіуретановою основою 0.12 м м'якого
елемента зі звукоабсорбуючими властивостями,боковина якого виконана з деревно-волокнистої плити
середньої щільності та використання килимових доріжек в проходах партеру. Застосування вказаних
елементів підвищить вирівнювання дифузності поля та радикально не змінить архітектури залу.

Рис. 2. Середнє значення часу реверберації (с) в октавних смугах частот (Гц) виміряного в
партері до реконструкції
Після проведення інсталяційних робіт, повторного вимірювання та обробки отриманих даних
усереднених для кожної полоси частот, час реверберації із врахуванням внесених елементів приведений
на рис.3

Рис. 3. Середнє значення часу реверберації (с) в октавних смугах частот (Гц) виміряного в
партері після реконструкції
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Рис. 4 Однорідність звукового поля, що створюється системами озвучення
Отримана частотна характеристика часу реверберації потрапила у зону оптимальних
значень в області середніх частот. Для залів з мовними програмами допускається зменшення
часу реверберації в діапазоні високих частот (до 20 % на частоті 4000 Гц). Однорідність
звукового поля,що створюється системами озвучення після реконструкції не перевищує
допустимі значення.
Висновки
В роботі отримані наступні результати. Результатом внесення додаткового фонда
поглинання стало вирівнювання частотної характеристики часу реверберації на середніх
частотах. Однак слід зауважити, що зменшення часу реверберації на високих частотах є
неминучим об'єктивно через поглинання звуку в повітрі і більш високих значеннях коефіцієнтів
звукопоглинання убранства зали. В цілому сценічний об'єм впливає на акустику зали своїм
загальним звукопоглинанням, що визначається середнім коефіцієнтом звукопоглинання прорізу
в портальній стіні.
Перш за все необхідно покращити природне звучання приміщення. Навіть у великих
залах, де за сучасними уявленнями необхідне звукопідсилення, акустиці приміщення
приділяється першочергове значення. І тільки створивши належне природне звукове поле,
можна обережно підсилити його відповідними акустичними системами, з метою покращення
чутності на всіх глядацьких місцях і забезпечення рівномірності звукового поля,попередньо
наблизивши при цьому акустичні параметри зали до оптимальних значень.
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СЕКЦІЯ №2: «МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА»
УДК 539.21
ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ МЕТОД ФОРМУВАННЯ СТРИЖНЕВИХ НАНОСТРУКТУР ZNO ПРИ
РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЯХ РОЗЧИНІВ
В.О. Ульянова
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: v.ulianova@gmail.com
Представлено результати формування стрижневих наноструктур оксиду цинку
гідротермальними методом на підкладках кремнію та ніобату літію. Встановлено, що зі
збільшенням концентрації золь-гелю для формування зародкового шару та розчину для
росту нанострижнів щільність розміщення та діаметр таких структур збільшуються.
Показано, що сформовані нанострижні є вертикально орієнтованими монокристалами з
діаметром 35-60 нм.
The results of the synthesis of rod-shaped nanostructures of zinc oxide by hydrothermal
method on the silicon and lithium niobate substrates were presented. It was establish that with
concentration increasing of the sol-gel for seed-layer growing and the nanorods solution
concentration increasing the diameter and density of such structures increased. It was shown
that synthesized nanorods are vertically oriented monocrystals with the diameter of 35-60 nm.
Ключові слова: стрижневі наноструктури ZnO, гідротермальний метод, золь-гель,
зародковий шар, концентрація розчину.
Key words: ZnO nanorods, hydrothermal method, sol-gel, seed layer, solution concentration.
Вступ
На сьогоднішній день оксид цинку став багатообіцяючим мультифункціональним
матеріалом, який широко використовується у різноманітних приладах електроніки. Цікавість до
цього матеріалу зумовлена його напівпровідниковими, механічними, п’єзоелектричними,
оптичними

та

електричними

властивостями,

біосумісністю,

нетокстичністю,

хімічною

стабільністю, електрохімічною активністю та ін. [1]. З іншого боку, оксид цинку має унікальну
здатність утворювати численні форми наноструктур, серед яких нанодроти, нанострічки,
наногребінці, нанокільця, наноквіти, тощо [2]. Нанострижні оксиду цинку мають перераховані для
ZnO властивості та забезпечують гігантську ефективну площу поверхні, мініатюрні розміри і
міцні центри зв’язування, що дозволяє створювати чутливі та надійні прилади.
Для формування впорядкованих стрижневих наноструктур використовують методи
хімічного осадження з газової фази [3], металоорганічної газофазної епітаксії [4] та інші. Проте,
перелічені методи потребують високих температур синтезу та використання складного
обладнання. В останні роки низькотемпературні методи, серед яких електрохімічне осадження
[5], золь-гель [6] та гідротермальний метод [7] набули значної популярності. Перевагами
гідротермального

методу

є

низька

вартість,

простота

реалізації,

можливість

синтезу

наноструктур різної форми в залежності від технологічних параметрів. Встановлення та
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детальне вивчення таких залежностей є актуальним питанням у галузі синтезу наноструктур,
вирішення якого сприятиме спрощенню процедури розробки та конструювання приладів.
У даній роботі описано отримання зародкового шару золь-гель методом при різних
концентраціях золь-гелю на підкладках кремнію та ніобату літію; представлено результати
формування стрижневих наноструктур ZnO гідротермальним методом при різних концентраціях
розчину на підкладках кремнію та ніобату літію для подальшого використання у конструкціях
фотоелектричних перетворювачів і у якості чутливих елементів сенсорів на акустичних хвилях.
Матеріали і методи
Стрижневі наноструктури ZnO формувалися на підкладках кремнію та ніобату літію у два
кроки: 1) створення зародкового шару ZnO золь-гель методом, 2) ріст масиву наноструктур
гідротермальним методом. Такі методи вибрані з міркувань простоти, гнучкості та невисокої
вартості [7].
Перед формуванням стрижневих структур підкладки проходили очищення у 50% розчині
Н2О2

та

у деіонзованій

воді.

Золь-гель

на

основі

ацетату цинку

та

ізопропанолу

використовувався для створення зародкового шару ZnO. Концентрація ацетату цинку становила
0,8 та 1,2 моль/л.Розчин моноетаноламіну додавався при кімнатній температурі у якості
стабілізатору. Отримана суміш перемішувалася при температурі 65°С до утворення однорідного
розчину та охолоджувалася до кімнатної температури. Золь-гель наносився методом
центрифугування при кімнатній температурі з частотою обертання 3000 об/хв. протягом 30 c.
Після кожного нанесення плівка сушилася при 100°С протягом 30 хв. Після нанесення п’яти
шарів отримана плівка відпалювалася при температурі 500°С протягом 30 хв для формування
однорідної структури.
Другий крок формування масиву наноструктур проводився при температурі 65°С протягом
90 хв на підкладках кремнію та ніобату літію з попередньо сформованими зародковими шарами
ZnO. До складу розчину входили нітрат цинку та гексаметилентетрамін, розчинені у
деіонізованій воді в однакових молярних концентраціях. Дослідження проводилося для двох
концентрацій нітрату цинку – 0,025 М та 0,05 М. Під час процесу росту для забезпечення
однорідності розчину та температури у всьому об’ємі використовувався магнітний змішувач.
Аналіз морфології сформованих структур проводився за допомогою методу скануючої
електронної мікроскопії (JCM-5000, NeoScope JEOL Ltd.). Кристалічність стрижневих структур та
напрямок росту аналізувалися за допомогою рентгенографічних досліджень (Rigaku ULTIMA IV).
Результати формування стрижневих структур та їх обговорення
Технологічні параметри хімічного методу формування матеріалів істотно впливають на
якість та форму отримуваних структур. Особливістю такого методу є можливість варіювання
багатьма параметрами процесу. Концентрація розчинів є одним із найбільш істотних за своїм
впливом параметрів. Проте, попередня підготовка підкладки, формування зародкового шару,
також відіграють важливу роль у синтезі наноструктур.
Формування зародкового шару ZnO на підкладках кремнію та ніобату літію забезпечило
необхідні центри росту для стрижневих наноструктур. Діаметр зерна складав 35-50 нм та 50-60
нм при концентрації золь-гелю 0,8 М та 1,2 М, відповідно.
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Для обох типів підкладок (рис. 1) спостерігається збільшення щільності розміщення
стрижневих наноструктур при збільшенні концентрації золь-гелю та концентрації розчину.
Стрижні, сформовані на зародкових шарах з меншою концентрацією золь-гелю мають діаметр
35-50 нм, щільність їх розміщення складає 60 108см-2. Для стрижнів, сформованих на
підкладках кремнію щільність розміщення стрижневих наноструктур складає 65•108см-2 та
80•108см-2 при концентрації розчину 0,025 М і 0,05 М; для стрижнів, сформованих на підкладках
ніобату літію – 66•108см-2 та 90•108см-2 при концентрації розчину 0,025 М і 0,05 М,
концентрація золь-гелю становила 1,2 М для обох типів підкладок. Діаметр структур становить
35-60 нм, що відповідає розміру зерна зародкового шару. Стрижні, сформовані при більших
концентраціях розчину мають більш вертикальну орієнтацію. З отриманих мікрофотографій
видно, що стрижневі наноструктури сформовані рівномірно на поверхні підкладки. Деякі
дефекти можуть бути зумовлені недостатньо високою якістю зародкового шару, зокрема
товщиною та неоднорідністю.

Рис. 1. Мікрофотографії стрижневих структур, сформованих на кремнієвих підкладках (ав) та підкладках ніобату літію (г-д). Концентрація золь-гелю: 0,8 М (а) 1,2 М (б-в);
концентрація розчину для росту стрижневих структур: 0,025 М (а-б) та 0,05 М (в-г)
Дані рентгенографічних досліджень (рис. 2) показали, що стрижні є монокристалами.
Переважно вертикальна орієнтація стрижневих наноструктур вздовж осі с проявляється на
дифрактограмі у вигляді піків, що відповідають площині (002), менш інтенсивні піки є проявом
нахилених стрижнів.
Висновки
У даній роботі представлено результати формування монокристалічних стрижневих
наноструктур ZnO гідротермальним методом на підкладках кремнію та ніобату літію з

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

152
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е

попереднім осадженням зародкових шарів золь-гель методом при різних концентраціях
розчинів. Переважно всі стрижні розміщені перпендикулярно до підкладки.

Рис. 2. Дифрактограма сформованих на підкладках ніобату літію стрижневих
наноструктур ZnO (концентрація розчину 0,025 М).
Досліджено

вплив

концентрації

розчину

на

щільність

розміщення

стрижневих

наноструктур на поверхні підкладки. Встановлено, що зі збільшенням концентрації розчинів
збільшується щільність розміщення та вертикальність стрижневих структур ZnO.
Отримані результати сприятимуть вдосконаленню та спрощенню технології виготовлення нових
сенсорів на акустичних хвилях, фотоелектричних перетворювачів та пристроїв наноелектроніки,
підвищенню точності та надійності таких приладів.
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УДК 621.382.323
ЯКІСНА МОДЕЛЬ МОЛЕКУЛЯРНОГО ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ТРАНЗИСТОРА
Л.В. Бикова, А.В. Федяй
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: luba_osypyak@ukr.net
Користуючись

існуючою

моделлю

кулонівської

блокади

в

молекулярних

двохелектродних системах, було створено нову якісну модель одноелектронного
транзистора. Розраховано вольт амперні характеристики, що якісно узгоджуються з
відомими експериментальними даними.
Using existent model of Coulomb blockade in molecular two-electrode systems, new
qualitative model of single electron transistor was developed; Current-voltage characteristics
being in reasonable agreement with existent experimental data were obtained.
Ключові слова: одноелектронний транзистор, кулонівська блокада, якісна модель.
Key words: single-electron transistor, Coulomb blockade, qualitative model.
Вступ
Одноелектронний транзистор (ОЕТ) – один з найбільш перспективних приладів
твердотільної наноелектроніки [1].
Створення одноелектронних приладів відкриває великі перспективи перед цифровою
електронікою, в якій один біт інформації може бути представленим одним електроном.
Прилади «одноелектроніки» характеризуються рекордною швидкістю та рекордно малим
споживанням енергії. Так, за оцінками основоположника одноелектроніки К. К. Ліхарьова
теоретична

границя

швидкодії

однелектронного

енергоспоживання одного приладу - близько

транзистора

складає

сотні

ТГц,

а

3 108 Вт [2 ].

До недавнього часу вчені працювали над створенням переважно гетероструктурного
одноелектронного транзистора, оскільки його можна було найбільш легко
технологічно. Після того як експериментальні групи повідомили

виготовити

про вимірювання вольт-

амперних характеристик окремих або невеликого числа молекул [3], моделювання вольтамперних

характеристик

молекулярних

одноелектронних

транзисторів

стало

однією

з

найважливіших проблем сучасної електроніки.
У роботі розроблено просту якісну модель одноелектронного транзистора з каналом у
вигляді органічної молекули (рис. 1, а) та продемонстровано її якісний збіг з існуючими
експериментальними даними.
I. Модель одноелектронного транзистора
Розроблена

нижче

модель

одноелектронного

транзистора

є

розвитком

моделі

електронного транспорту в двохелектродній структурі з активною частиною у вигляді молекули
[3].
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а

б

Рис.1. Структура молекулярного транзистора, побудованого на молекулі фенілдитіолу (а)
та розташування рівня енергії молекули під час протікання струму (б).
Оскільки транзистор побудований на молекулі, адекватні моделі електронного транспорту
мають враховувати квантові ефекти. Так, в одноелектронному транзисторі має місце явище
кулонівської блокади, що зумовлене відштовхуванням електронів у контактах від електрона у
точці, а також додатковим кулонівським потенціальним бар’єром, який створює електрон, що
помістився у точці.
Під час протікання струму система знаходиться в не рівноважному стані, коли витік і стік
характеризуються різними електрохімічними потенціалами і, відповідно, різними функціями
розподілу Фермі-Дірака.
Припустимо для простоти, що в релевантній області енергій існує всього один рівень
енергії  і він заходиться між рівнями Фермі контактів 1 і  2 (рис. 1, б). Кожен електрод
“прагне” привести молекулу до рівноваги з собою. Для встановлення рівноваги витік почне
«виштовхувати» електрон від себе, а стік – «затягувати» електрон до себе. У результаті
електрохімічний потенціал молекули встановиться на рівні між 1 і  2 . Цей баланс в [4]
описується кінетичним рівнянням.
II. Кінетичне рівняння
Якби електрон перебував у рівновазі з контактом 1 або 2, то число електронів, що
займають рівень було б рівне N1 або N2 відповідно:

N1  2f (, 1 ) , N2  2f (, 2 ),

(1)

де f (, )  1 1  exp{(  ) / (kБT )}  - функція розподілу Фермі-Дірака, kБT - тепловий потенціал,
множник «2» враховує два можливі напрямки спіну.
За відсутності рівноваги, число електронів N на рівні



буде лежати в межах між N1 та N2 . Щоб

визначити це число, запишемо стаціонарне кінетичне рівняння для струму на лівому переході
[4]:

IL 

e1

(N1  N ) ,

та на правому переході:
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– стала Планка, e - заряд електрона, 1 (  2 ) – розширення рівня енергії завдяки

витіканню через перший (другий) контакт, N – кількість електронів у стаціонарному стані.
Стаціонарний стан математично еквівалентний рівності IL  IR , звідки:

N2
I

1f (, 1 )  2f (, 2 )
,
1  2

(4)

2e 12
(f (, 1 )  f (, 2 )) .
1  2

(5)

ІІІ. Самоузгоджений розрахунок та врахування впливу затвора
Формули (1-5) дозволяють розрахувати струм, але потрібно врахувати те, що режим
кулонівської блокади відбувається при певних умовах [3], а саме в умовах слабкого зв’язку між
молекулою та електродами, коли потенціальна енергія U в точці, де знаходиться молекула,
набагато більша за розширення молекулярних енергетичних рівнів

 . В іншому разі, коли U ~ Г

система добре описується в наближенні самоузгодженого поля, яким і обмежимося в цій роботі.
Самоузгоджений потенціал у відповідності до [4] можна знайти за формулою:

Un  U0   Uc  U0 

(6)

Тут Un – нове наближення, U0 – попереднє наближення,  – коефіцієнт, що значно менший
одиниці, Uc – розраховується по наступній формулі:

Uc  UL  Ue N .

(7)

У даній формулі Ue – енергія зарядки одним електроном, N  N  N1,2 .
Згідно з [4], UL розраховується з точкового аналога рівняння Лапласа. Для даної моделі воно
має вигляд:

UL 

Cg
CE

C
 qV   C  qV  ,
D

g

D

(8)

E

Де Cg ,CD – ємності затвору і стоку відповідно, CE

– сумарна ємність всіх електродів

транзистора, Vg ,VD – напруги затвору і стоку відповідно.
Оскільки в даній роботі нас цікавить вплив енергії затвору, то вплив ємностей можна записати
через коефіцієнт g , D . В результаті отримуємо:

UL  g qVg  D qVD .

(9)

За допомогою наведених вище формул, а також виведеної залежності (9) була
розрахована залежність струму від напруги (рис. 2). Параметри моделі, а саме відношення
ємностей вибиралися так: g  1 , D  0,5 ; всі інші параметри взяті з [3].
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Рис.2. Вольт-амперна характеристика молекулярного одноелектронного транзистора зі
значеннями параметрів:   0,05 , g  1 , D  0,5 , Ue  1 ;
Позначення: 1 – Vg = 0 В, 2 – Vg = 0,5 В, 3 – Vg = 1 В.
ВАХ показує, що зі збільшенням позитивної затворної напруги зменшується струм.
Механізм зниження струму наступний. Подача додатної напруги на затвор знижуватиме
енергетичний рівень  молекули у структурі і тим самим буде наближати його до рівня Фермі
стоку. В таких умовах струм буде знижуватись і при   1, 2 , протікати взагалі не буде
відповідно до [3].
Висновки
В даній роботі на основі двохелектродної структури з активною частиною у вигляді
молекули фенілдитіолу створено просту модель одноелектронного транзистора, яка якісно
відображає вольт-амперні характеристики транзистора при різних значеннях напруги затвора.
Попереднє порівняння з експериментальними даними показало, що модель відображає основні
тенденції залежності струму від напруги та конструктивних параметрів.
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УДК 621.382.049.774(075.8)
КОРЕЛЯЦІЯ МІЖ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЮ ТА ВОЛЬТ-ФАРАДНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
P-N ПЕРЕХОДУ
М.О. Котовська, О.В. Чеснокова
Розглянуто теоретичне обґрунтування існування кореляції між вольт-амперною та
вольт-фарадною характеристиками p-n переходу. Наведено аналітичне підтвердження та
пояснення можливості переходу від вольт-амперної до вольт-фарадної характеристики.
Наведено приклади.
The theoretical proof of existence of the correlation between volt-ampere characteristic
and volt-farad

characteristic is investigated. The analitic approval and the explanation of

possibility of such transformation is shown. The examples are given.
Ключові

слова:

p-n

перехід,

вольт-амперна

характеристика,

вольт-фарадна

характеристика, бар'єрна ємність, потенціальний бар'єр.
Key words: p-n junction, volt-ampere characteristic, volt-farad characteristic, barrier
capacitance, potential barrier.
Вступ
Як відомо, вентильні властивості напівпровідникових діодів зумовлені фізичними
процесами в p-n переході, які зумовлюють як електропровідні властивості p-n переходу, так і
ємнісні [1], [5]. Ці властивості прийнято розглядати окремо [3], [4]. Тим самим постулюється
відсутність зв'язку між ними, що не є логічним оскільки це протирічить вихідним положенням. З
цього випливає, що буде актульним встановити кореляційний зв'язок між вольт-амперною та
вольт-фарадною характеристиками p-n переходу.
Теоретичний опис вольт-фарадної характеристики
Розглянемо залежність ємності p-n переходу в загальному випадку. Відомо, що ширина
різкого переходу визначається за формулою:

l
де l — p-n ширина переходу;

2 0 0  U 
,
qN Д

(1)

q — заряд електрона; N Д — концентрація донорів; U — напруга

зміщення.
А бар'єрна ємність відповідно:

CБ  S

 0 qN Д
2  0  U 

Аналогічно для плавного переходу з лінійним розподілом домішок:
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l

3

12 0 0  U 
qN ' Д

(3)
2
'


N

0 q
Д
3
C

,
Б
1
2
U


0

де

(4)

N ' Д — градієнт концентрації.
Оскільки бар'єрна ємність діода здебільшого обернено пропорційна кореню другого чи

третього степеня з різниці

0  U  ,

характеристики у координатах

як видно з (2) та (4), то при побудові вольт-фарадної

1/ C n , де n = 2 або 3, графік ємності вироджується у пряму. У

районі невеликих напруг похибка найбільша, тож при побудові прямої використовують точки на
віддалі від нуля. Перетинами цієї прямої та осей координат є два важливих параметри діода :
висота потенціального бар'єра і ємність діода у стані рівноваги.

Отримання характерних точок з ВФХ
Як було зазначено, бар'єрна ємність діода обернено пропорційна кореню деякого степеня
з різниці

0  U  , а, отже, перетин вищезгаданого лінійного графіка з віссю напруг є величиною

висоти потенціального бар'єра.
Нехай є два достовірних значення ємностей та відповідних їм напруг. Тоді можна скласти
рівняння прямої, отриманої при побудові ВФХ у обернених координатах :

U  U1 C  n  C1 n

U 2  U1 C2 n  C1 n
Оскільки висота потенціального бар'єра — напруга при умові C

0 
Визначення
уточненням, що

(5)
n

 0 , то:

C2 nU1  C1 nU 2
C2 n  C1 n

C0 цілком аналогічне до визначення висоти потенціального бар'єра, з тим

1/ C0 — це точка перетину з віссю 1/ C n . З (5):

UU
21
n
C
0

n

n
U
C
U
C
2
1 
1
2

Отримання математичного виразу зв'язку ВФХ та ВАХ
Для опису теоретичної ВАХ аналітичним виразом необхідно знайти тепловий струм.
Відомо, що він визначається за формулою:

I0 

T
R0
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R0 - опір p-n переходу у рівноважному стані.

Скористаємось добутком

C0 R0   0 i

напівпровідника. Виражаємо з даного добутку

I0 

, де

i -

питома провідність власного

R0 та підставляємо у (6):

TC0
0i

(7)

Потрібно також визначити опір бази. Однак, слід зазначити, що при збільшенні напруги,
диференціальний опір p-n переходу прямуватиме до 0, тож його впливом можна знехтувати.
Таким чином, струм p-n переходу визначається формулою:

I  I 0  eU /T  1 .

З урахуванням (7):

C U/T 
I T 0e
1



0i

(8)

Перевіримо вищезазначені припущення та відобразимо це графічно.

Рис. 1. Нормовані ВФХ діодів 1 та 2

Рис. 2. Нормовані квадратична та кубічна залежності ємності діода 1

Як видно, у діода 1 кубічна залежність ємності від напруги. З неї :
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С0  108.64 пФ . З висоти потенціального бар'єра видно, що матеріал діоду — кремній.

Рис. 3. ВАХи діода 1
Відхилення теоретичної вольт-амперної характеристики від реальної не більше 25%.

Рис. 4. Нормовані квадратична та кубічна залежності ємності діода 2
Як видно, у діода кубічна залежність ємності від напруги. З неї :

0  1.1В ,

С0  20.07 пФ . З висоти потенціального бар'єра видно, що матеріал діоду — кремній.

Рис. 5. ВАХи діода 2
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Відхилення теоретичної вольт-амперної характеристики від реальної не більше 40%.
Висновки
Було доведено існування кореляції ВАХ та ВФХ p-n переходу. Проте такий перехід від
одної характеристики до іншої не дає абсолютно правильного результату. По-перше, порівнявши
розглянуті діоди, видно, що чим більше леговано напівпровідник, тим меншу схожість
теоретичної та реальної характеристик можна отримати. По-друге, припущення стосовно тільки
квадратичної або кубічної залежності бар'єрної ємності від напруги дещо неправильне. Тож, як
видно з усіх розглянутих випадків, графік у спрямних координатах не абсолютно лінійний, що
змушує обирати той, що має більш прямий характер. Звідси можливі досить великі похибки
визначення

C0 , не кажучи вже про досить імовірну неправильність визначення матеріалу. Є ще

одна причина розбіжності результатів, яку варто розглянути. При виведенні формули теплового
струму через

C0 , була використана формула для ємності, у якій S — це геометрична, фізична

площа. Проте струм може протікати не через усю фізичну площу. Можливий випадок, коли
електричне поле у напівпровіднику є не по всьому об'єму, а лише між тими площинами, які
можна назвати електричними, до яких прикладено деяке зміщення, тобто де є контакт
напівпровідника та металевих виводів. У такому разі, площа геометрична й електрична не є
однаковими та для отримання точного результату потрібно було б ураховувати електричну
площу p-n переходу.
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УДК 621.382.323
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ УГЛЕРОДНОЙ НАНОТРУБКИ НА
ПРОЦЕССЫ РАССЕЯНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА
Е.Н. Величко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: velychkoelena@bigmir.net
В статье было проанализировано влияние неоднородностей поверхности арсенидгаллиевой нанотрубки на скорость рассеяния носителей заряда. Моделирование
шероховатостей на поверхности было задано путем случайного изменения радиуса
трубки. С помощью среды программирования Matlab были найдены скорости рассеяния
носителей заряда для неидеальной и идеальной нанотрубок.
In this article, we model the influence of irregularities along the surface of GaAs
nanotubes on the scattering rate of charge carriers. Modeling of surface roughness is defined
by a random variation of the radius tube. Scattering rate of charge carriers for non-ideal and
ideal nanotubes is calculated by using Matlab programming environment.
Ключевые слова: углеродная нанотрубка, скорость рассеяния носителей заряда,
время релаксации, случайные неоднородности поверхности.
Key words: surface roughness, carbon nanotubes, scattering rate, relaxation time.
Введение
Развитие современных технологий предъявляет все более высокие требования к
научным разработкам, в особенности в области явлений наномасштабных структур. Это прежде
всего связано с прогрессом вычислительной техники, где уменьшение размеров устройств
увеличивает их быстродействие и уменьшает потребляемую энергию. Одну из ведущих ролей в
качестве строительных блоков электроники XXI в. играют роль углеродные нанотрубки (УНТ) с
их уникальными электронными и механическими свойствами [1]. На их электронные свойства в
наибольшей степени, кроме зонной структуры, влияют особенности взаимодействия электронов
с тепловыми колебаниями кристаллической решетки [2] и неоднородностями на поверхности.
Основными механизмами рассеяния в арсенид-галлиевых нанотрубках

являются

рассеяния на ионах примеси, на неоднородностях поверхности и полярных оптических фононах
с их поглощением и их испусканием. При этом в нанотрубках состояние после рассеяния может
приобретать только два направления — вдоль направления трубки, т.е. угол рассеяния равен 0,
и в обратном направлении, т.е. угол рассеяния равен π [3]. Требования к однородности
структуры УНТ увеличивается при их использовании в виде проводящих каналов в
транзисторах.
Расчет скорости рассеяния с учетом неоднородностей
Неоднородности на поверхности углеродных нанотрубок возникают в результате
случайных миграций атомов в процессе ее роста. Если предположить, что ( z ) - случайная
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функция отклонения, тогда радиус УНТ может быть записан в виде R(z)  R  (z) . Изменение
радиуса вдоль нанотрубки вызывает необходимость учета шероховатостей поверхности при
анализе рассеяния носителей заряда [3].

Рис.1. Шероховатости на поверхности УНТ
Скорость рассеяния носителей заряда c учетом шероховатостей может быть рассчитана
по формуле [3]:
2

 m*   2 2   k 22
1
,

 3  e
3

sr (k ) 
k 
 R 
где

m* -

эффективная

масса

электрона,  -

среднее

расстояние

(1)

между

двумя

шероховатостями, R – радиус нанотрубки и  - средняя высота шероховатостей.
Методика случайного распределения входных параметров включает:
1.Моделирование последованостей случайных величин для высоты неоднородностей и
частоты их повторения на поверхности УНТ. В качестве гипотезы о распределении параметров
принята гипотеза о нормальном законе распределения. В работе была проанализирована
выборка случайных величин длиной 1500 значений.
2.Формирование случайных последовательностей упомянутых величин путем задания
среднего значения и среднеквадратического отклонения.
3.Рассчет величин, связанных со скоростью рассеяния носителей заряда для механизма
рассеяния на поверхностных неоднородностях нанотрубки.
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Рис.2.Нормальный закон распределения частоты повторения неоднородностей
.
Частота рассеяния носителей заряда чувствительна к радиусу нанотрубки [3]:

(k ) ~ R 6

(2)

Среднее значение скорости рассеяния электронов неоднородной поверхности трубки
имеет большее значение, чем для идеальной углеродной нанотрубки.
Выводы
Выходная выборка по характеристикам распределения ближе к нормальному закону
распределения, а среднее значение частоты рассеяния носителей заряда имеет большее
значение для нанотрубки с неоднородностями на поверхности.
Увеличение

частоты

рассеяния

электронов

ухудшает

выходные

характеристики

транзистора на нанотрубках, т.к. нарушается квазибаллистический перенос носителей в канале.
Результаты могут быть использованы при анализе неоднородностей углеродных
нанотрубок, которые применяются в качестве каналов.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ІМПЕДАНСУ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ АКТИВНИХ ФІЛЬТРІВ НА FBAR
А.І. Зазерін
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: exeterza@gmail.com
У статті запропоновано спосіб створення активних фільтрів з використанням FBAR
резонатора та гіратора. Аналізуються ефекти, що виникають при трансформації опору.
This paper is devoted to the developing of active filter using FBAR and gyrator. Effects,
arising from transformation of impedance are being described in details.
Ключові слова: FBAR резонатор, гіратор, активний фільтр
Key words: FBAR resonator, gyrator, active filter
Вступ
Гіратор є схемним елементом, який виконує функцію трансформації імпедансу. Будучи
впровадженим в схему, гіратор змушує ємнісні ланцюги проявляти індуктивні властивості
(імітація індуктивності), а індуктивні ланцюги – ємнісні властивості. Відповідно, смугові фільтри
будуть вести себе як режекторні і т.д.
Схеми з гіраторами мають ряд значних переваг перед стандартними підходами.
В типових застосуваннях як індуктивність так і опір гіратора значно вищі за індуктивність і
опір фізичної котушки індуктивності. Гіратори можуть використовуватись для створення
індуктивностей в діапазоні від мкГн до МГн, у той час як фізичні котушки обмежені десятками Гн
і мають паразитні послідовні опори від сотень кОм до декількох КОм. Паразитний опір гіратора
залежить від топології та в більшості випадків лежить в діапазоні від десятків Ом до сотень КОм.
Використання

гіратора

в

безіндуктивних

схемах

фільтрації

значно

покращує

характеристики фільтрації в порівнянні зі звичайними RLC фільтрами. Окрім того, з легкістю
може бути встановлена добротність синтезованої котушки індуктивності. Гіраторні індуктивності
зазвичай більш точні за номіналом, ніж фізичні котушки, через нижчу вартість прецизійних
конденсаторів. Варто також зауважити, що активні схеми фільтрації з гіраторним заміщенням
мають найнижчу чутливість до змін компонентів, аналогічно пасивним RLC прототипам [1].
Завдяки перерахованим перевагам, а також малим габаритам і економічній ефективності
гіратори знайшли застосування в інтегральних мікросхемах.
Методологія
У представленій роботі здійснена спроба поєднання гіратора, як схемного рішення з
перспективною і багатообіцяючою технологією тонкоплівкових резонаторів на об'ємних хвилях
(FBAR). Останні відомі високими значеннями енергоефективності, добротності, коефіцієнта
електромеханічного зв'язку і, що найголовніше, сумісні зі стандартною кремнієвої технологією
виробництва [2], [3]. Для опису властивостей резонатора використовується модернізована
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модель Баттерворта-Ван-Дайка (рис. 1), що має два резонанси: послідовний f s і паралельний fp
(також відомий, як антирезонанс).

Рис. 1. Модернізована BVD модель резонатора. Rm, Lm, Cm – акустичні компоненти, R0, С0 –
статичні опір та ємність резонатора
Модель гіратора визначається струмами та напругами, як показано на рисунку 2:

Рис. 2. Блок-діаграма гіратора

V1  Ri 2

(1)

V2   Ri1

(2)

де R є опором гіратора.
При підключенні опору навантаження до вихідних контактів гіратора, вхідний імпеданс
матиме вигляд:

Zi  R2

1
ZL

тоді при підключенні mBVD моделі до гіратора відбувається інверсія імпедансу та відповідна
зміна еквівалентної схеми. Згідно з положеннями, вказаними у [4], послідовні елементи
трансформуються у паралельні, конденсатори перетворюються в індуктивності і навпаки, що
підтверджуються виразом для інверсного імпедансу.
Моделювання схеми було проведено у програмі AWR Design Environment з використання
вбудованої моделі ідеального гіратора. Наслідком перетворення опору є інверсія резонансів,
зображена на рисунку 3. Цей ефект може бути використаний для розробки нових і
вдосконалення існуючих схем фільтрації. Багатообіцяючою також виглядає можливість
компенсації статичної індуктивності Lo, що з'являється в результаті перетворення імпедансу з
метою поліпшення характеристик фільтра.
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Рис. 3. Перетворення імпедансу при використанні ідеального гіратора
Оскільки операційні підсилювачі можуть бути використані лише на відносно низьких
частотах (від кГц до десятків МГц), на вищих частотах застосовуються OTA (operational
transconductance) підсилювачі. Ідея застосування OTA полягає в тому, що гіратор можна
представити, як з’єднання між інвертуючим та неінвертуючим транспровідними підсилювачами
[5]. Заземлений гіратор при цьому буде складатись з двох OTA з негативним зворотнім зв’язком
(рис.14,1а).

а)

б)

Рис.4. Реалізація заземленого гіратора за допомогою двох OTA (а) та схематична діаграма
операційного транcпровідного підсилювача (б)
Використання неідеальних OTA вносить значні корективи у частотні характеристики
гіратора та фільтра в цілому. Для підтвердження цього факту було запропоновано елемент OTA
з диференційним входом на біполярних транзисторах (рис. 4, б), що застосовувався у
мікросхемі Intersil CA3080 [6].
Результат моделювання схеми гірації приведено на рисунку 5. Очевидним результатом
можна визнати непридатність представленого вище схемного рішення для реалізації
високочастотних гіраторів.
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Рис. 5. Деградація частотних характеристик гіратора з неідеальними OTA
Висновки
Проведено аналіз можливостей реалізації високодобротних активних фільтрів на
тонкоплівковких резонаторах з гіраторами. Ідея базується на відповідній трансформації схеми
пасивного

фільтра,

що

супроводжується

інверсією

імпедансу.

Використання

гіраторів

забезпечує мінімальну чуттєвість схеми до варіацій компонентів, а оскільки гіратор є активним,
він не вносить дисипативних елементів в схему фільтру. Представлено варіант схеми
заземленого гіратора з використанням двох операційних транспровідних підсилювачів на
біполярних транзисторах. OTA підсилювачі роблять проектування фільтрів простішим, оскільки
на відміну від звичайних операційних підсилювачів, мають покращені частотні характеристики.
Однак в розглянутому випадку модель гіратора виявилась непридатною для застосування в
активних фільтрах з тонкоплівковими резонаторами через обмеженість частотних характеристик
використовуваних транспровідних підсилювачів. Для вирішення проблеми необхідна оптимізація
існуючої

моделі

з

врахуванням

усіх

паразитних

елементів,

що

погіршують

частотні

характеристики, або пошук нових підходів для реалізації високочастотних гіраторів.
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СЕКЦІЯ №3: «ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА»
УДК 612.13
НЕІНВАЗИВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГЕМОДИНАМІКИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ
О.В. Крупка,
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: krupidze@mail.ru
Розглянуто неінвазивний спосіб вимірювання гемоглобіну крові під впливом зміни
зовнішніх умов, що дозволяє визначити параметри гемодинаміки системи кровообігу.
Описано принцип отримання інформаційного сигналу, який в подальшому може бути
використаний

для

одержання

цифрових

параметрів

та

формування

графічного

зображення процесу кровонаповнення. Відзначено, що за цими показниками можна
визначити якісні та кількісні параметри функціонування судинної системи.
This article considers the method of non-invasive blood hemoglobin scaling under
influence of external conditions changes, which allows to determine the hemodynamic
parameters of blood circulation system. It describes the principle of obtaining the information
signal, which further can be used for receiving digital parameters and forming blood filling
process graphic. It is noted that by these indicators the qualitative and quantitative parameters
of the vascular system functioning can be determined.
Ключові слова: гемодинаміка, діагностика системи кровообігу, неінвазивний спосіб.
Key words: hemodynamics, vascular system diagnostics, noninvasive method.
Вступ
В медичній практиці для оцінки гемодинаміки судин використовують різні інвазивні
методи, недоліками яких є порушення цілісності шкіри і судин, можливість інфікування,
складність апаратури та методик, недостатня інформативність. Передова медицина прагне
виконувати діагностику неінвазивно, тобто без порушення цілісності тіла і судин. Для отримання
потрібної інформації вже створено нове покоління сенсорів – інтелектуальні сенсори [1].
В даній статті, основу якої склали матеріали патенту на корисну модель [3], описано
технічно-якісний підхід до вирішення проблеми неінвазивного отримання оцінки гемодинаміки
системи кровообігу.
Сутність та реалізація методу
Досліджувану ділянку тіла опромінюють модульованими світловими потоками з різною
довжиною хвилі (двохвильовий спектрофотометричний метод), а потім вимірюють спектральні
інтенсивності світлових потоків, що пройшли крізь цю досліджувану ділянку тіла. Сигнали
синхронно детектують та інтегрують. Вимір проводять змінюючи значення одного з факторів, від
якого залежить динаміка зміни кровонаповнення досліджуваної ділянки тіла [2, с. 154-158].
Запропонований спосіб можливо виконати за допомогою пристрою, блок-схема якого
зображена на Рис. 1 [3, с. 5]:
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Рис.1. Блок-схема пристрою діагностики гемодинаміки судин
Він включає: 1 – формувач імпульсів(ФІ), 2′ – випромінювач світлового потоку з опорною
довжиною хвилі, 2′′ – випромінювач світлового потоку з допоміжною довжиною хвилі, 3
досліджувана ділянка тіла, 4 – опто-електричний перетворювач (ОЕП, наприклад, фотодіод), 5
– синхронний детектор(СД), 6′ –

інтегратор опорного сигналу, 6′′- інтегратор допоміжного

сигналу, 7 – пристрій віднімання(О-В), 8 – блок обробки сигналу (БОС), 9 – блок відображення
результату (БВР), 10 – блок зміни зовнішніх умов (БЗУ), 11– блок керування(БК).
Принцип дії
Формувач імпульсів 1 виробляє дві серії модульованих електричних імпульсів, за
допомогою випромінювачів 2′ та 2′′. Ці серії перетворюються в світлові еквіваленти з основною
та допоміжною довжиною хвилі і направляються в досліджувану ділянку тіла 3. Світловий потік
частково відбивається від поверхні тіла, частково поглинається гемоглобіном і частково
розсіюється тканиною на шляху

до ОЕП. Залежність, що пов’язує інтенсивність світла, яка

падає на досліджувану ділянку тіла і яка проходить крізь нього, описується законом БугераЛамберта-Беєра [1, с.70 -71]:

I пр  I пад exp( A) ,

(1)

де A – величина абсорбції світла речовиною.
За допомогою ОЕП світлова суміш з основною та допоміжною довжинами хвилі
перетворюється в електричний еквівалент U пр ~ U  t  , тобто інформаційний сигнал на виході
ОЕП є сумішшю сигналів основного та допоміжного каналів (2):

U t   Uo t   Uд t  .

(2)

Цей сигнал подається на синхронний детектор 5. Він дає можливість обробки суміші двох
світлових сигналів, які пройшли через досліджувану ділянку тіла за допомогою одного оптоелектричного перетворювача, що надає відповідні переваги за рахунок однакового впливу на
оброблювані сигнали. Далі розділені сигнали потрапляють на інтегратори 6′, 6′′.
Сигнал основного каналу U o  t  (5) завдяки вибраній довжині хвилі опромінювача є
сумішшю складових, перша з яких зумовлена

поглинанням світла гемоглобіном крові і є
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інформативною U К , друга складова U T зумовлена розсіюванням світла тканиною досліджуваної
ділянки тіла за рахунок зміни об’єму під дією пульсуючої крові з частотою серцевих скорочень і
не є інформативною, третя складова – завади та шуми.
Найбільший вплив справляють завади від зовнішніх джерел (мережа 50 Гц, лампи
денного світла, працююча апаратура, тощо). При наявності таких завад сигнали, які поступають
на входи інтеграторів, представляють собою адитивну суміш сигналів (3) та завад (4):

U o  t   U К  UT

(3)

 2 

P sin 
t 
 T 


(4)

 2

U o  t   U K  UT   P sin 
t  
 T

В сигнал допоміжного каналу

U д (t ) (6)

(5)

не входить інформаційна складова U К , оскільки

довжина хвилі допоміжного опромінювача знаходиться в області прозорості гемоглобіну, а
складові U T та завада такі самі, оскільки отримані з одного джерела – ОЕП [3].

 2

U д  t   UT  P sin  t   
T



(6)

Середні значення сигналів (5) та (6) за інтервал інтегрування Ti будуть наступні:
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Виконавши інтегрування, отримаємо:

U o  t   U K  UT  
U д  t   UT 

PT
2 Ti

PT
2 Ti

  2


cos  T Ti     cos  

 


  2


cos  T Ti     cos  

 


(9)

(10)

Якщо тривалість інтервалу інтегрування Ti дорівнює або кратна періоду Т завади,
тобто Ti  nT , то члени виразів (9, 10), які описують заваду перетворюються в нуль і сигнали
опорного та допоміжного сигналу описуються виразам:

U o  t   U K  UT

(11)

U д  t   UT

(12)

Таким чином, процедура інтегрування сигналів суттєво послаблює заваду нормального
виду і дозволяє підвищити точність та відтворення результатів вимірювання. Якщо Ti  T то
похибка вимірювання Δ складе (13):



PT
2 Ti


 2

cos   cos  T Ti    
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а неінформативна складова у виразах (11,12) становитиме (14):

UT  

(14)

Одного інтегрування для виділення інформативного сигналу недостатньо, тому сигнали з
виходів інтеграторів подаються на входи пристрою 7, який виконує операцію віднімання і на його
виході отримують сигнал, який є різницею інтегралів опорного та допоміжного каналів
вимірювання. Цей прийом дозволяє нейтралізувати вплив завад та звільнити сигнал від
неінформативної складової. В результаті отримуємо чистий сигнал (15):

U t   Uo t   Uд t   U K

(15)

Блок обробки сигналу 8 використовує інформаційний сигнал для отримання цифрових
параметрів. Однак така інформація є обмеженою, оскільки стосується поведінки судин в
стаціонарних умовах. Змінюючи значення одного з факторів, від якого залежить динаміка зміни
кровонаповнення, за отримуваними даними можна робити висновки про деякі параметри судин.
В даному методі зовнішні умови змінюються за допомогою зміни трансмурального тиску PТМ ,
який представляє собою різницю між тиском в судині PВН та зовнішнім тиском PЗ

PТМ  РВН  РЗ

(16)

Блок зміни зовнішніх умов 9 може бути компресійною манжетою, яку накладають на
передпліччя руки, чи на основу пальця і за командою БК 10 у визначений час створюють в ній
заданий внутрішній тиск PМ , який нижче систолічного, але вищий за діастолічний.
Висновки
Безперечно значною перевагою запропонованого способу є його неінвазивність,
атравматичність, простота реалізації та отримання результатів в реальному часі. Це дозволяє
якісно та кількісно оцінювати стан та гемодинаміку судин, включаючи і мікроциркуляторне русло,
а також діагностувати (в тому числі на ранніх стадіях) порушення гемодинаміки і своєчасно
вживати лікувальні заходи. На даний момент жоден з відомих способів та аналогів не надавав
такої можливості кількісної оцінки параметрів гемодинаміки системи кровообігу.
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УДК 004.4
ВПЛИВ ЗАШУМЛЕННЯ ПРИ РОЗРАХУНКУ ЕНТОПІЇ ПЕРЕСТАНОВОК
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАМ
О.О. Авілов
НТУУ «КПІ», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет, Київ, Україна, e-mail:
lesha.avilov@gmail.com
В даній роботі запропонована модифікація методу визначення ентропії перестановок
(ЕП), що позбавляє його від обмежень, пов’язаних з скінченною розрядністю
представлення реальних сигналів електроенцефалографів електроенцефалограм (ЕЕГ).
Даний метод ґрунтується на зашумленні незначущих розрядів відліків сигналу ЕЕГ
випадковими значеннями. Досліджено вплив зашумлення на розрахунок ЕП, а також на
детектування епілептичної активності. Підтверджено придатність такого методу
зашумлення при розрахунку ЕП.
A modification of the definition of permutation entropy (PE) which deprives it of the restrictions
associated with the finite digit capacity representation of real signals electroencephalograph
electroencephalograms (EEG) was suggested in this paper. This method is based on the
noises of irrelevant digits EEG signal samples by random values. The effect of noise in the
calculation of EP, and also on detection of epileptic activity was investigated. The suitability of
this method in calculating EP was confirmed.
Ключові слова: ентропія перестановок, епілепсія, електроенцефалографія.
Key words: permutation entropy, epilepsy, electroencephalography.
Вступ
Існує багато різноманітних методів порівняння часових рядів, для визначення регулярної,
хаотичної, чи випадкової поведінки. Було написано чимало статей про застосування методів
ентропійного аналізу до оцінки електричної активності мозку, зокрема, про те, що з допомогою
цих методів можна визначити, а інколи і попередити серцевий, або епілептичний напад,
наприклад [1, 2]. Останні наші роботи в напрямі ентропійного аналізу електроенцефалограм
(ЕЕГ) були присвячені методу ентропії перестановок (ЕП) [3, 4].
Проводячи чергові дослідження була виявлена така проблема. Розраховуючи ЕП, було
виявлено, що для реальних сигналів з обмеженим числом десяткових розрядів при
представленні відліку, метод ЕП пропускає деякі ділянки сигналу, а саме ділянки де була
наявність принаймні двох однакових відліків. Це пояснюється тим, що методика розрахунку ЕП
не передбачає ситуації, коли сусідні відліки сигналу будуть мати однакове чисельне значення. З
точки зору теорії таке неможливо, адже активність мозку змінюється постійно. Але в реальному
житті обмежена точність представлення відліків сигналу в електроенцефалографі
унеможливлює проведення вимірювань активності головного мозку з достатньою точністю. Тому
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і спостерігається наявність деякої кількості сусідніх однакових відліків в
електроенцефалограмах. Це є принциповою проблемою, адже пропускаючи ці ділянки ми
ігноруємо потенційно корисну інформацію.
Отже, задачею даної роботи є модернізувати метод розрахунку ЕП, щоб отримувати більш
адекватно розраховану ентропію похибкою для сигналів ЕЕГ з обмеженою розрядністю.
І. Метод ентропії перестановок
Ентропія Перестановок – характеристика хаотичності сигналу, невпорядкованості інформації [5],
на основі підходів символьної динамікиЕП можна розрахувати за формулою:
,

(1.1)

де – значення ентропії перестановок; – порядок ЕП. Порядок відповідає за кількість елементів,
які будуть обиратись з вікна і утворювати патерн, а також за кількість можливих перестановок,
що чисельно рівне . В своїй роботі [5], Бендт і Помпе рекомендують застосовувати = 3..7. –
відносна частота для кожної перестановки , що розраховується за формулою:
,

(1.2)

де – довжина часового вікна.
ІІ. Новий метод розрахунку ЕП з урахуванням пропущених патернів
Описаний метод розрахунку ЕП не допускає ситуації, коли при обчисленні ЕП, патерни будуть
містити однакові за величиною числа (рис. 2).

Рис. 2. Приклад недопустимої ситуації при розрахунку ЕП
З точки зору теорії, при реєстрації активності головного мозку у вигляді відліків з необмеженою
кількістю розрядів, така ситуація неможлива, адже зміна електричної активності в головному
мозку людини відбувається постійно. А такі отримані дані свідчать лише про обмеженість
апаратного забезпечення для вимірювання електричної активності (рис. 3).

Рис. 3. Приклад сигналу ЕЕГ.
В даній роботі вперше запропоновано додавати до незначущих розрядів відліків сигналу ЕЕГ
випадкові значення. Такий метод врахування патернів ґрунтується та припущенні, що патерни
присутні в сигналі ЕЕГ з однаковою імовірністю, а отже, серед пропущених патернів можуть бути
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будь-які патерни з можливих. Було запропоновано зашумлювати сигнали електроенцефалограм
гаусівським білим шумом малої амплітуди. Амплітуда шуму обов’язково має бути меншою за
молодший значущий розряд відліків сигналу, щоб не змінювати придатні патерни.
Як можемо побачити, після зашумлення в сигналі не має повторення відліків (рис.4).

Рис. 4. Приклад сигналу ЕЕГ після зашумлення.
В результаті такого зашумлення ми впливаємо лише на непридатні патерни, придатні ж
залишаються без змін. Формулу для такого зашумлення можна записати у вигляді (1.3).
(1.3)
де – зашумлений сигнал; – сигнал ЕЕГ; – білий гаусівський шум, значення якого знаходяться в
межах [-1, 1]; – коефіцієнт, за допомогою якого здійснюється зміна амплітуди шуму до значень,
які б задовольняли умову, що амплітуда шуму обов’язково має бути меншою за молодший
значущий розряд відліків сигналу. Для наведеного вище сигналу ЕЕГ (рис. 3) коефіцієнт =
0,001.
ІІІ. Експериментацльне дослідження впливу зашумлення на ЕП
Для визначення можливості застосування даного методу у діагностиці епілепсії були проведені
дослідження на чотирьох сигналах електроенцефалограм (3 ЕЕГ пацієнтів хворих на епілепсію
та 1 ЕЕГ здорової людини). Для наочності як приклад було обрано сигнал ЕЕГ пацієнта хворого
на епілепсію (рис. 5). Розрахувавши ЕП і порівнявши результати до (рис. 6) і після зашумлення
(рис. 7), можемо переконатись, що зниження ентропії на (рис. 7) відповідає проміжкам сигналу,
де спостерігається підвищення епілептичної активності. Це явище відповідає тому, що було
описано в літературі раніше [6]. На сигналі ЕП до зашумлення (рис. 6) ми цього не
спостерігаємо, через те що пропущена значна кількість непридатних патернів.
Іншим завданням було дослідити, наскільки велику похибку викликає використання такого
методу. Для 200 випадково зашумлених варіацій одного і того самого сигналу ЕЕГ (рис. 5) було
розраховано середнє значення ЕП (рис. 8). Порівнявши даний графік з графіком розрахованим
раніше (рис. 7), можемо говорити, що випадкова складова зашумлення вносить незначну
похибку в результати дослідження. Дана похибка не впливає на детектування епілептичних
нападів у пацієнтів.
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Рис. 7. ЕП після зашумлення.

Рис. 8. Середня ЕП для 200 випадково
зашумлених сигналів ЕЕГ
Висновки

В даній роботі обґрунтовано доцільність додавати до незначущих розрядів відліків сигналу ЕЕГ
випадкові значення при розрахунку ентропії перестановок. Даний метод дозволяє виправити
непридатні для розрахунку патерни, не вилучаючи їх з розрахунків. Дане рішення дозволяє
усунути проблему обмеженої точності електроенцефалографу представлення сигналів ЕЕГ,
хоча і вносить в сигнал додаткову похибку. При детальному дослідженні цієї проблеми було
встановлено, що отримана похибка істотно не впливає на детектування епілептичної активності,
а отже є допустимою.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ПОРТАТИВНОГО МР-ТОМОГРАФА С
ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ
Д.В. Рыбин
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: dmytro.rybin@gmail.com
В

этой

статье

приведена

блок-схема

портативного

магнитно-резонансного

томографа с учетом структурных особенностей, которые обусловлены форматом
устройства. Было проведено моделирование магнитного поля с заданием параметров и
размеров магнита, имеющегося в наличии. Также показано влияние на это поле
помещенного в него объекта исследования.
Structural diagram of portable MRI and the primary structural components, based on the
specifics of the device are shown in this article. Modeling of the magnetic field with the
adjusted parameters and dimensions of the stocked magnet was carried out. Also variation of
this field with object in it is shown.
Ключевые

слова:

магнитно-резонансная

томография,

портативное

МРТ,

малоформатное МРТ, ядерно-магнитный резонанс, постоянные магниты, моделирование
магнитного поля.
Key words: magnetic resonance imaging; portable MRI; compact MRI; nuclear magnetic
resonance; MRI diagram; permanent magnet, modelling of the magnetic field.
Введение
Интенсивное развитие технологии, разработка новых материалов, совершенствование
компьютерной техники привели в последние три десятилетия к появлению целого ряда
принципиально новых неинвазивных методов исследования, которые позволяют тем или иным
способом увидеть сечение органов, изучить их анатомическое строение, взаиморасположение и
провести необходимые измерения [1, 2].
К таким методам, в частности, относится магнитно-резонансная томография (МРтомография), основанная на явлении ядерно-магнитного резонанса — метод основан на
измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода на возбуждение их определённой
комбинацией электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.
Большинство

современных

МР-томографов

–

это

большие

устройства,

предназначенные для исследования всего тела человека, они являются относительно дорогими
среди приборов для медицинской диагностики, а так же требуют

многочисленного

обслуживающего персонала. Не всегда есть необходимость сканировать все тело человека, так
как очаги многих заболеваний (например рак) находятся в определенной части тела и имеют
микроскопические размеры. Так же с развитием наноэлектроники появляется необходимость
исследования отдельных молекул веществ, что ведет к уменьшению пространственной области
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диагностики. Все эти факторы ведут к следующему логичному шагу в развитии МРТ уменьшение размеров самого устройства [3].
Описание устройства
Такой портативный МР-томограф мог бы использоваться в учебных и научноисследовательских целях.
На рис.1 представлена блок-схема данного МР-томографа, которая, в общем, является
типичной для томографов любого класса, но имеет ряд существенных отличий, связанных с
размерами устройства и сферой его применения.

Рис. 1. Блок-схема портативного МР-томографа
Магнитная система. Предназначена для создания статического магнитного поля, в
которое будет помещен исследуемый объект. Имеющийся в наличии магнит имеет
напряженность около 1.5 Тл. Его размеры 50 мм (Д) х 41 мм (Ш) х 10 мм (В).. При такой
напряженности поля резонансная частота ядер атомов водорода (Ларморова частота) будет
составлять:

f0   p B0  63.87МГц

(1)

Но чтобы обеспечить возможность выбора среза исследования, эта частота должна
отличаться в каждом слое. Обычно пространственная локализация возбуждения сигналов
магнитного резонанса обеспечивается системой градиентов магнитного поля (по трем осям),
которая содержит формирователи, усилители импульсных градиентных токов и градиентные
обмотки (катушки). Закон изменения частоты резонанса будет выглядеть следующий образом:

f0   p (B0  G( x, y, z))

(2)

где G(x, y, z) – магнитное поле, создаваемое градиентными катушками.
В данной работе предлагается вместо этой системы двигать крепление с магнитом вдоль
каждой оси или менять угол между плоскостью магнита и плоскостью объекта исследования,
чтобы находить пространственную локализацию МР-сигналов, причем это можно будет легко
выполнить, даже если индукция магнита известна не точно.
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Основная проблема при создании МР-томографа с постоянным магнитом таких размеров
- это нахождение области, в которой магнитное поле будет достаточно равномерно и эта
область будет достаточной, чтобы поместить в нее исследуемый объект (например, емкость с
водой размерами 1см х 1см х 1см). Для этого проводилось моделирование магнитного поля в
среде Matlab с заданием параметров магнита, имеющегося в наличии.
При моделировании была выбрана боковая плоскость, так как именно в этой проекции
достигается наибольшая равномерность поля (рис.2).

Рис. 2. Силовые линии магнитного поля
Далее было промоделировано изменение магнитного поля при помещении в него
объекта исследования. При его моделировании изменяется диэлектрическая проницаемость,
что позволяет имитировать различные материалы (рис. 3).

Рис. 3. Силовые линии магнитного поля с помещенным в него объектом с ε=6
(кость)
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Магнитное поле имеет некоторые искажения (силовые линии стягиваются) в области

размещения объекта. Это связано с тем, что среда в этой области перестает быть однородной,
а является, по сути, диэлектриком. От величины значения относительной диэлектрической
проницаемости объекта зависит степень стягивания магнитных силовых линий.
Выводы
Метод магнитно-резонансной томографии (МРТ) является одним из самых современных
и информативных диагностических методов без использования рентгеновских лучей, довольно
часто выступает в качестве именно той инстанции, которая позволяет правильно и объективно
поставить диагноз.
Главным

отличием

малоформатных

магнитно-резонансных

томографов

от

полноформатных являются размеры магнитной системы. С магнитом такого относительно
малого размера необходимо знать, где магнитное поле имеет достаточную однородность. Для
этого оно было промоделировано. Результаты моделирования показывают распределение
магнитных силовых линий и их изменение при внесении в систему объекта исследования (а так
численное изменение магнитного поля в точках расчета).
Программа позволяет менять геометрические размеры объекта, положение его в
пространстве относительно магнита и задавать физические свойства.
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УДК 57.087
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЯ К ЗАДАЧЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКГ ПЛОДА
Е.Н.Клименко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: klymenko_olena@bigmir.net
В статье приводится анализ

возможностей вейвлет-преобразования в решении

задачи выделения ЭКГ плода на фоне ЭКГ матери. Приведены результаты исследований
с использованием модельных и реальных абдоминальных ЭКГ.
In this paper wavelet is proposed for detecting the fetal ECG in the composite abdominal
signal.
Ключевые слова: неинвазивный метод, электрокардиограмма плода, вейвлет преобразование.
Key words: non invasive method, fetal electrocardiogram, wavelet - transformation.
Введение
Развитие средств цифровой обработки сигналов и микропроцессорной техники создают
условия

для совершенствования неинвазивных

методов

диагностики

функционального

состояния органов и систем плода, направленных на извлечение максимума информации при
минимальном воздействии на организм беременной [1 ].
Необходимость в наблюдении за сердечной деятельностью плода в ходе беременности
возникает очень часто, особенно, если она протекает или завершается с осложнениями.
Целью данной работы был анализ возможностей вейвлет-преобразования в решение
задачи выделения ЭКГ плода на фоне ЭКГ матери.
Возможности вейвлет-преобразования в решение задачи выделения ЭКГ плода
Различные методы были предложены для детектирования и выделения ЭКГ плода,
которые включают вычитание усредненной модели ЭКГ, адаптивную фильтрацию, метод
слепого разделения источников, сингулярное разложение, метод анализа независимых
компонент, нейронные сети, адаптивные технологии нечеткой логики[2].
В данной работе рассмотрены возможности вейвлет-преобразования в детектировании
ЭКГ плода в абдоминальной ЭКГ матери.
Вейвлет анализ позволяет использовать большие временные интервалы, где нам нужна
более точная информация о низкой частоте, и более короткие области, когда нам нужна
информация о высокой частоте. Этот факт является несомненным преимуществом данного
метода при решении задачи выделения ЭКГП из суммарной ЭКГ матери и плода.
Для оценки эффективности данного метода в разные периоды антенатального развития,
исследования проводились с несколькими сигналами разной частоты и амплитуды, что
соответствует определенным срокам беременности. С целью получения достоверных
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результатов о возможностях выявления ЭКГП при совпадении

QRS-комплексов матери и

плода, были смоделированы сигналы, обладающие этим свойством.
В медицинских источниках есть сведения о параметрах ЭКГ взрослого человека и
плода.

Обычно

эти

данные

и

являются

отправной

точкой

при

анализе

очередной

электрокардиограммы. Для выработки подходов к автоматической идентификации ЭКГ плода
необходимо построить модель сигнала. В ходе исследований были созданы модельные
сигналы с заранее известными параметрами. На рис.1 представлена суммарная ЭКГ матери и
плода. Параметры смоделированных ЭКГ плода соответствуют ранним срокам развития.
Изменения, вносимые QRS-комплексом плода в электрокардиосигнал матери, выделены.

Рис.1. Суммарная ЭКГ матери и плода (модельный сигнал)
В работе также использовались реальные сигналы из баз данных PhysyoBank и De Moor
Daisy, которые содержат абдоминальные электрокардиосигналы, зарегистрированные на
разных сроках беременности.
Вейвлет-преобразование способно выявить особенности ЭКГ сигналов – коэффициенты
вейвлет-преобразования

гладкой

функции

малы

и

резко

возрастают

при

появлении

особенности, отмечая ее локализацию линиями локальных экстремумов [3].
Исследования проводились с различными вейвлетами, такими как

гауссов вейвлет,

вейвлет Хаара, вейвлет “сомбреро”, вейвлет Мейера, вейвлет Морле, вейвлет Добеши и др.
Масштаб изменяли в пределах s=4…64. Приведенные результаты были получены с
использованием непрерывного вейвлет-преобразования.
Были проведены исследования возможностей дискретного вейвлет-анализа в задаче
выделения ЭКГ плода. Полученные результаты представлены на рис. 2-3. Представленные
результаты получены при использовании вейвлета Симплета-2, 5 уровень разложения.
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Рис.2. Результаты дискретного вейвлет-анализа ЭКГ матери (модельный сигнал)

Рис.3.Результаты дискретного вейвлет-анализа суммарной ЭКГ (модельный
сигнал)
Дискретный вейвлет – анализ способен выявить ЭКГ плода, для этого необходимо
выбирать вейвлет, близкий по виду к исследуемому сигналу. Однако, полученные результаты
все же менее наглядны, чем при использовании непрерывного преобразования.
В ряде методов трудности в выделении ЭКГП возникают при совпадении QRSкомплексов матери и плода. Непрерывный вейвлет-анализ способен выявить влияние ЭКГП
при совпадении пиков. Результаты данного эксперимента хорошо видны при сравнении
графика вейвлет коэффициентов ЭКГМ и суммарной ЭКГ (рис.3).
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При работе с реальными сигналами сложность состоит в наличие составляющих, частота
которых совпадает с частотой ЭКГП. С использованием пакета Wavelet Toolbox проведена
фильтрация абдоминальной ЭКГМ с жестким способом пороговой обработки. Результаты,
полученные с применением вейвлета Мейера, приведены на рис.4.

Рис.4. Результаты дискретного вейвлет-анализа и фильтрации суммарной ЭКГ
(реальный сигнал).
Выводы
Вейвлет-анализ способен раскрыть аспекты данных, которые упускают другие методы
анализа сигналов . Так как этот метод позволяет преобразовывать более широкий набор данных,
чем традиционные методы, то вейвлет анализ может сжимать и очищать от шума сигнал без
заметного снижения амплитуды. Этот факт может быть использован для выделения ЭКГП,
рассматривая ЭКГМ как шум.
Перспективным

направлением

дальнейших

исследований

является

использование

вейвлет-анализа в комплексе с адаптивными методами фильтрации. Вейвлет-преобразование
может быть рассмотрено как один из этапов в выделение ЭКГП.
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УДК 617.7
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ СУСТАВОВ РУК В
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Е.А. Сушко, П.В. Данилов
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: genia.sushko@gmail.com
В работе описана автоматизированная система для реабилитации рук после травм
или оперативного лечения. Система позволяет быстро изменять план реабилитации,
предоставляет возможность дистанционного

управления. Описаны

преимущества

разработанной системы по сравнению с другими аналогами, представлена блок-схема
системы, приведены пример реализации и часть алгоритма работы.
The article describes the development of an automated system for the rehabilitation of
joints of the hands from injury or surgery. System allows you to quickly change the
rehabilitation program, provides the ability of remote control. The advantages in comparison
with analogues are described, a block diagram of an example implementation and simplified
algorithm are shown.
Ключевые слова: автоматизированная система, реабилитация, суставы
Key words: automated system, rehabilitation, joints
Введение
В настоящее время современная медицина не может обходиться без технических
средств, которые служат для решения проблем: диагностики, лечения, реабилитации и т.д. И
эти технические средства совершенствуются, становятся сложнее, качественнее, эффективнее.
Естественно, новые технологии не обходятся без применения цифровых технических средств.
Сегодня практически любая современная медицинская система находится под управлением
ЭВМ: персонального компьютера (ПК) или собственного встроенного микроконтроллера.
В работе предложено решение проблемы реабилитации пациентов после переломов рук.
Пациенты с переломами рук, или пациенты, которые перенесли хирургические операции
на руке, нуждаются в реабилитации – разработке руки с помощью шины. Суть процесса состоит
в том, что пациент двигает рукой в определенных степенях свободы в заданных врачом
пределах. В настоящее время для такой разработки рук используется механическая шина [1],
изображенная на рис. 1а. По сути, пациент (или врач) сам ограничивает движение с помощью
колков-стопоров. При необходимости пределы расширяются вручную поворотом колков в
нужное

положение.

необходимость

Такая

ручного

конструкция

установления

имеет

пределов

ряд
и

недостатков:

ручное

вес;

управление;

громоздкость;
возникновение

пролежней из-за особенностей конструкции.
Кроме этого, в медицинской практике используются автоматизированные шины для
разработки суставов фирмы ORMED [2], среди которых можно отметить такие недостатки, как
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громоздкость,

стационарность,

невозможность

дистанционного

управления,

отсутствие

разработки ротации, дороговизна.
В работе описана система, в которой предложена новая, автоматизированная шина,
позволяющая

значительно

повысить

удобство

и

эффективность

эксплуатации.

Суть

автоматизированной шины в том, что она автоматически разрабатывает руку пациента,
перемещая ее с помощью приводов. Пределы движения задаются врачом в цифровом виде.
Предложенная конструкция лишена недостатков, указанных выше. Такую шину можно носить на
себе, т.к. она обладает легким весом.

Рис.1. Примеры реализации шин для реабилитации:
а) Механическая шина для

б) Пример реализации

реабилитации «МЕТОДИСТ» [1]

автоматизированной шины

Методология построения автоматизированной системы
В общем случае автоматизированная система должна иметь микроконтроллерное
управление, либо управление с ПК. Для задания алгоритма работы системы согласно методики
лечения, должна быть возможность программирования. Кроме того, желательно наличие
возможности ручного управления.
На

рис.

2

представлена

блок-схема,

отражающая

структуру

разработанной

автоматизированной системы.
Устройство управления разработанной автоматизированной системы (плата с МК) имеет
пульт, который позволяет пациенту в случае необходимости остановить движение, изменить
скорость, узнать текущее состояние системы и пр.

ПК

МК

Привод
ы

Шина

Пульт
упр.
Рис. 2. Блок-схема автоматизированной системы
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Система может быть снабжена некоторыми дополнительными свойствами, например
возможность

подключения

флеш-накопителя

с

программой

работы,

возможность

дистанционного управления (bluetooth или GSM).
В основе блока управления лежит микроконтроллер серии ATMEGA168, который
сопряжен с ПК для возможности программирования, записи необходимой программы лечения.
К блоку управления подключены приводы, которые в свою очередь управляют непосредственно
шиной,

(т.е.

рукой).

В

качестве

приводов

можно

использовать

моторы-редукторы,

сервоприводы, даже пневматические системы. В разработанной системе были использованы
сервоприводы ввиду ряда их преимуществ, а именно:
 Возможность задания точного угла поворота
 Возможность удерживать привод в заданном положении или ограничивать его движение
 Удобство управления.
Пример прототипа автоматизированной шины представлен на рис. 1б.
Выделены два основных блока: контроллер, как управляющая часть, и шина, как
исполняющая

часть.

Контроллер

принимает

в

качестве

входных

данных

программу

реабилитации, которой он будет следовать. На выходе контроллера имеется широтномодулированный сигнал (ШИМ), управляющий приводами. Пульт управления позволяет
управлять ручным режимом, переключать режимы (ручной/автомат), экстренно останавливать
работу. Так же он предоставляет визуальную информацию о текущем состоянии системы.
Упрощенный вариант алгоритма работы автоматического режима представлен на рис. 3.
В начале работы алгоритма происходит выбор привода, т.е. в какой плоскости будет
двигаться рука. Затем выбирается направление, определяющее сгибание/разгибание руки.
После этого выполняется один шаг в выбранном направлении и контроль предела. Если
достигнут установленный предел движения – начинается движение в обратном направлении.
Кроме того, есть мониторинг кнопки экстренной остановки. Пределы движения рук описаны в
табл. 1. [4]
Таблица 1. Амплитуда движений руки в градусах
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Рис. 3. Алгоритм работы автоматического режима системы
Выводы
Автоматизированная система, описанная в данной работе, является перспективной и
востребованной, т.к. она позволит пациентам быстрее восстанавливать работоспособность в
посттравматический период. Основными преимуществами разработки являются автоматизация
процесса, возможность дистанционного управления, относительная простота, легкость и
надежность конструкции. В будущем планируется дальнейшее улучшение конструкции
автоматизированной системы для повышения комфорта и эффективности использования.
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УДК 616.12-073.97-71
ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМА ПОДАВЛЕНИЯ ОДНОЧАСТОТНОЙ ПОМЕХИ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЭКС
А.А. Гонтаренко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: gontandre2154@gmail.com
Рассматривается адаптивный алгоритм устранения одночастотной помехи для
фильтрации сетевой помехи 50 Гц и возможность его применения при обработке
электрокардиосигналов. Производится сравнения алгоритма с классическими КИХ
фильтрами. Исследования проводятся в системе MATLAB.
Consider an adaptive algorithm for removing single frequency interference for filtering 50
Hz line noise and its uses in the electrocardiosignals processing. Make comparison of the
algorithm with the classical FIR filters. Research is conducted in the system MATLAB.
Ключевые слова: ЭКГ, цифровая обработка сигналов, адаптивная фильтрация,
сетевая помеха 50 Гц.
Key words: ECG, digital signal processing, adaptive filtering, 50 Hz line noise.
Введение
Известно, что сетевая помеха 50 (60) Гц является основной проблемой при регистрации
электрокардиограмм, так как лежит в полосе частот ЭКГ сигнала и может иметь амплитуду,
значительно превышающую амплитуду полезного сигнала. Основной метод устранения этой
помехи при регистрации электрокардиограмм основан на ее основном свойстве – сетевая
помеха во всех регистрирующих электродах является синфазной. Это позволяет достаточно
легко устранять ее путем применения дифференциальных усилителей между необходимыми
парами электродов. Но такой подход дает возможность регистрации только разностных
электрокардиографических отведений.
Таким образом, для унификации схемотехнических решений в различных видах
электрокардиографов

большая

часть

предварительной

обработки

сигналов

должна

производиться с помощью вычислительных средств электрокардиографа в цифровом виде.
Поэтому анализ алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) для устранения сетевой
помехи является актуальной задачей.
На сегодняшний день активно развиваются адаптивные алгоритмы ЦОС, имеющие
преимущество перед классическими цифровыми фильтрами, несмотря на большее потребление
вычислительной

мощности.

Кроме

того,

существует

ряд

адаптивных

алгоритмов

предназначенных для решения узких задач и обладающих при этом хорошими характеристиками
и высокой производительностью. Одним из таких алгоритмов является адаптивный алгоритм
подавления одночастотной помехи с двумя весовыми коэффициентами. В рамках данной статьи
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рассматривается возможность применения данного алгоритма для предварительной обработки
электрокардиографических сигналов.
Математическая модель алгоритма
В соответствии с [1] блок-схема реализуемого адаптивного алгоритма фильтрации имеет
следующий вид (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема алгоритма адаптивного подавления одночастотной помехи с
двумя весовыми коэффициентами
Эталонный

сигнал,

подаваемый

на

вход

устройства,

может

быть

сгенерирован

искусственно или получен от самого источника помехи, что позволяет более точно производить
фильтрацию при изменении частоты помехи.
Если записать алгоритм в виде математических выражений получатся следующие
соотношения:
1) Выражение для выходного сигнала фильтра:

k  dk  (w1k  x1k  w2k  x2k ) ,

(1)

где k - номер отсчета, w1k и w 2k - весовые коэффициенты по текущему отсчету, x1k величина эталонного сигнала по текущему отсчету,

x2k

- величина эталонного сигнала

задержанного на 90 градусов по текущему отсчету, k - величина выходного сигнала по текущему
отсчету, dk - величина входного сигнала в данный момент времени.
2) Выражения для весовых коэффициентов фильтра:

w1(k 1)  w1k  2    k  x1k

(2)

w2(k 1)  w2k  2    k  x2k ,

(3)

где w1(k 1) и w 2( k 1) - весовые коэффициенты по следующему отсчету,  - коэффициент,
определяющий глубину адаптации фильтра.
Суть алгоритма состоит в адаптации весовых коэффициентов таким образом, чтобы
подобрать амплитуду и фазу помехи необходимую для ее подавления во входном сигнале.
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Выражения для эталонного сигнала могут иметь следующий вид:

x1k  C  sin(2    fc  tk  0 )

(4)

x2k  C  cos(2    fc  tk  0 ) ,

(5)

где t k - момент времени по текущему отсчету, fc - частота помехи, 0 - фаза помехи
(обычно принимается равной нулю), C - амплитуда помехи.
Параметры C и  влияют на глубину адаптации фильтра и определяют ширину полосы
подавления фильтра [1]:

f 

C 2


(6)

Несмотря на то, что теоретически ширину полосы пропускания можно задавать обоими
коэффициентами C и  , на практике коэффициент C определяется разрядностью генератора
эталонного сигнала:

C  2n 1  1 ,

(7)

где n - разрядность генератора эталонного сигнала.
Из приведенных формул видно, что на вычисления значения выходного сигнала на каждый
отсчет затрачивается 6 операций умножения (в формулах (2) и (3) умножения на 2 не
учитывается) и 4 операции сложения. При этом эталонные сигналы по формулам (4) и (5)
рассчитываются заранее и сохраняются в памяти устройства регистрации ЭКГ.
Таким образом, приведенный алгоритм по производительности примерно соответствуют
фильтру 6 порядка с конечной импульсной характеристикой (КИХ), который, как будет показано
дальше, не может обеспечить необходимую ширину полосы подавления при реализации на его
основе подобного устройства подавления сетевой помехи.
Моделирование основных характеристик алгоритма в системе MATLAB
В виду того, что приведенный алгоритм не является линейным фильтром для построения
его частотных характеристик нельзя использовать подходы, применяемые для линейных
фильтров. Поэтому необходимо составить специальный тестовый сигнал, который будет
включать

гармонические

составляющие

такого

набора

частот,

чтобы

в

результате

преобразования Фурье на заданном участке сигнала при данной частоте дискретизации был
получен сплошной спектр с одинаковыми амплитудами по всем частотам. После обработки
этого сигнала адаптивным алгоритмом подавления одночастотной помехи будет получен
сигнал, амплитудный и фазовый спектры которого будут соответствовать АЧХ и ФЧХ самого
алгоритма. Кроме того, так как алгоритм является адаптивным и «выходит на режим» через
некоторое время после запуска, для построения спектров результирующего сигнала будет
браться только вторая его половина, а определения частотных составляющих сигнала будет
проводиться с учетом этой особенности.
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Таким образом, если принять время тестового сигнала равное

2  T , а частоту

дискретизации Fs , получим следующее выражения для тестового сигнала:

St 
где t = 0,

Fs T
2

k

 sin(2    T  t ) ,

(8)

k 0

1
2
,
, …, 2  T .
Fs Fs

На основе составленного сигнала и математической модели исследуемого алгоритма в
системе MATLAB была составлена программа для построения АЧХ, ФЧХ и групповой задержки
адаптивного алгоритма подавления одночастотной помехи. Для проведения моделирования
программа была настроена следующим образом:
1) частота дискретизации Fs = 1000 Гц;
2) время моделирования T = 1 сек;
3) частота подавления алгоритма fc = 50 Гц;
4) амплитуда эталонного сигнала C = 1;
5) глубина адаптации алгоритма  


Fs

В результате проведенного моделирования были получены следующие графики АЧХ,
ФЧХ и групповой задержки (рис. 2):

Рис. 2. АЧХ (а), ФЧХ (b), групповая задержка (c) алгоритма подавления
одночастотной помехи с двумя весовыми коэффициентами и спектр ЭКГ сигнала (d)
Из приведенных зависимостей видно, что фильтр на основе исследуемого алгоритма
имеет достаточно узкую полосу подавления и незначительные изменения фазы и групповой
задержки в районе частоты подавления, что не должно негативным образом отразиться на
результатах обработки ЭКГ сигнала, примерный спектр которого показан на рис. 2 (d).
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Для сравнения на рис. 3 приведена АЧХ цифрового фильтра с близкой к исследуемому
алгоритму АЧХ.

Рис. 3. АЧХ цифрового фильтра с окном Кайзера
Этот цифровой фильтр является КИХ фильтром с окном Кайзера 448-го порядка и по
сравнению с исследуемым адаптивным алгоритмом обладает более чем в 70 раз меньшей
производительностью.
Выводы
Результаты исследования в системе MATLAB адаптивного алгоритма подавления
одночастотной помехи с двумя весовыми коэффициентами показывают, что он является
наименее требовательным к вычислительной мощности алгоритмом и обладает при этом
значительной крутизной АЧХ для наиболее избирательного подавления необходимой частоты.
Несмотря на некоторую нелинейность ФЧХ и групповой задержки в районе подавляемой частоты,
в виду особенностей спектра сигнала ЭКГ данный алгоритм может эффективно применяться для
подавления сетевой помехи 50 (60) Гц в системах регистрации ЭКГ без внесения каких-либо
негативных искажений полезного сигнала.
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УДК004.93’1
РАЗЛОЖЕНИЕ СИГНАЛА НА ПЕРИОДИЧЕСКУЮ И ОРТОГОНАЛЬНУЮ ЕЙ КОМПОНЕНТЫ
А.Д. Шачиков
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: light.ash1@gmail.com
Предложен способ выделения периодических и ортогональных им составляющих
из последовательностей отсчетов цифровых медико-биологических сигналов — для их
использования при классификации процессов и распознавании образов. Применение
полученных алгоритмов иллюстрируется примерами.
The way of distinguishing periodic and orthogonal to them components from series of
counts of digital medical and biological signals — for their use in the classification of
processes and pattern recognition is considered. The usage of obtained algorithms is
illustrated by examples.
Ключевые

слова:

медицинские

сигналы,

распознавание

и

классификация,

ортогональные разложения числовых рядов, периодические составляющие.
Keywords: medical signals, recognition and classification, orthogonal decomposition of
numerical series, periodic components.
Введение
В медицинской практике велика доля преобразований и анализа медицинских данных, в
том числе, сигналов и характеристик наблюдаемых объектов [1-3]. Продолжается развитие
систем обработки медицинской информации [3, 4]. Преобладает цифровая обработка данных, в
том числе — числовых рядов [1-3]: отсчетов сигналов, их спектров, корреляционных функций,
гистограмм, симптомокомплексов и т.д. [1-3].
При описании объектов, их моделировании и классификации, распознавании образов,
разработке средств наблюдений большой интерес представляют периодические компоненты
сигналов и характерные составляющие описаний объектов разных классов. Обнаружение и
выделение таких компонент — типовая процедура приема сигналов и их распознавания, что
может быть сделано с помощью корреляторов [4-5]. Ортогональные добавки к используемым
эталонам здесь себя не проявляют. Поэтому было бы полезным разлагать сигналы на
периодические и ортогональные к ним компоненты. Форма периодических составляющих
достаточно произвольна и впрямую она обычно не определяется, хотя вопрос актуален. Здесь
предлагается его решение: сигнал — отсчеты в окне наблюдения, период задан, форма его
содержимого заранее неизвестна.
Выделение и использование периодической составляющей сигнала при его обработке
Последовательность
квадратную матрицу

a 
i

из N1 N1 отсчетов сигнала в окне наблюдения разместим в

a1 . Разложим её на сумму матриц с векторами-строками; в первой —
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даст периодическую

последовательность с периодом N1. Если она известна, то при обнаружении сигнала можно
реализовать принцип накопления, применяя коррелятор с эталоном в виде содержимого
периода. Если вектора b и a2i

ортогональны, разложение в общем случае однозначно,

добавка a2i не влияет на работу коррелятора при совпадении периодов сигнала и эталона b
(рис.1а). При исследовании матрицы

a1

получим характерный сигнал (рис.1б). Представлен

Рис. 3.Порядок приема сигнала (а) и сигнал коррелятора (б)

случай N1=4 и “накрытие” эталоном одной и т.д. строк матрицы

a1i

и его выход из окна

наблюдения. При сдвиге эталонов с шагом отсчетов условие ортогональности не соблюдается
— сигнал коррелятора имеет меньшее значение и график приобретает лепестковую структуру.
Использование

в

корреляторе

заранее

определенной

периодической

составляющей

ожидаемого сигнала как эталона позволит подтверждать его наличие в окне наблюдения.
Процедура разложения сигнала на периодическую и ортогональную ей составляющие.
Для наглядности (рис.2а), строки матрицы a1 i исходного сигнала интерпретируем в

Рис. 2. Принцип разложения сигнала (а) и тестовый пример разложения входной
последовательности отсчетов сигнала (б)
N1-мерном пространстве [6] векторами (точками) с известными координатами в системе

Ox1x2 ...xN1 . В общем случае через них проводится единственная гиперплоскость. Искомый
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вектор будет по условию задачи нормалью к этой плоскости. Вектора-добавки

a 2i

ортогональны b . Решение задачи сведено к отысканию вектора-нормали к гиперплоскости,
определенной заданной системой точек. Нормальная форма уравнения такой плоскости
содержит, как коэффициенты, косинусы направляющих углов нормали, т.е. координаты её орта;
свободный член (со знаком минус) — длина вектора b , что и требовалось. Вектора a2i
получатся из формулы разложения и если составить уравнение x1r1  x2r2  ...  xN1rN1  rN11  0
гиперплоскости и пронормировать его величиной

N1

r

Q

i 1

ei  ri Q ; i  1, N1

вектора-нормали

длиной

b 



b, b

2

i

, то будем иметь орты

p

rN11 Q .

Уравнение

получаем, используя N1-мерный аналог его записи C  0 через определитель в трёхмерном
случае. Обозначим x i — координаты произвольной точки гиперплоскости, a1 ij — координаты
фиксирующих её точек, i — номера точек (строк матрицы

), j — номера координат. Тогда

ai

после разложения определителя по элементам первой строки при обозначении D j как
алгебраических дополнений получим уравнение вида

N1

x
j 1

следует:

p b 

r j  Dj ,

N1

rN11   a1 1 j  D j
j 1

и

сводка

формул:

N1

j

 D j   a1 1 j  D j  0,

Q

откуда

j 1

N1

D
j 1

2
j

; e j  D j Q ; j  1, N1;

1 N1
 a11j  e j ; b  p  e .
Q j 1
Тестовый пример и модификация процедуры разложения сигнала.

Алгоритм отлажен на тестовом примере (рис.2б): N1  4 , отсчеты сигнала — ряд чисел:
1,6,2,4;3,1,5,1;6,2,2,3;1,3,2,4. b = 0.663, 0.000, 2.871, 3.313. Выделены (рис.3а) внутренние

Рис. 3. Внутренние короткопериодические составляющие входной последовательности
(а) и разложение сигнала модифицированным алгоритмом (б)
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компоненты вектора b . При компактной дислокации точек, большом их удалении от начала
отсчета и близости к нему гиперплоскости составляющая b оказывается несущественной,
поэтому способ модифицирован. Исходная матрица здесь разлагается на три части. Результат

Рис. 4. Применение модифицированного алгоритма для обработки изображений
улучшен, примеры: рис.3б — для R-зубцов кардиограмм, рис.4 — для обработки изображений,
где слева — изображение, далее его периодическая часть и ортогональная добавка.
Выводы
1.

Разработан

способ

разложения

последовательности

отсчетов

сигнала

на

периодическую составляющую заранее неизвестной формы и ортогональную к ней добавку.
2. Предложенная модификация этого способа повышает качество обработки сигнала.
Подтверждена

также

возможность

его

использования

для

определения

внутренних

короткопериодических компонент в составе периодических составляющих сигнала.
Литература
1. Мінцер О.П., Вороненко Ю.В., Власов В.В. Інформаційні технології в охороні здоров'я і
практичній медицині: У 10 кн. Кн. 5. Оброблення клінічних і експериментальних даних у
медицині: навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003. - 350 с.: іл.
2. Антомонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. К., 2006. - 558 с.
3. Дюк

В.,

Эмануэль

В.

Информационные

технологии

в

медико-биологических

исследованиях. - СПб.: Питер, 2003. - 528 с.: ил.
4. 4. Васильев В.И.Распознающие системы. Справочник. - Киев, «Наукова Думка», 1983. 421 с.: ил.
5. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. - СПб.: Питер, 2002. - 608 с.: ил.
6. Корн Т., Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. - М.,
1968. - 720 с., с илл.
Рекомендовано к публикации: к.т.н., доц. Шуляк А.П.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра ФиБМЭ, Киев, Украина

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

198
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е

УДК 616.61-006

ОЦІНКА ІНФОРМАТИВНОСТІ ПИТОМОЇ ФУНКЦІЇ ПАРЕНХІМИ НИРОК ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДИНАМІЧНОЇ РЕНОСЦИНТИГРАФІЇ

О. Ю. Кутова, Д.О. Супрунюк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Кафедра фізичної та біомедичної електроніки, Київ, Україна
e-mail: Oksana03fel@gmail.com
Робота присвячена найпоширенішому радіонуклідному методу дослідження нирок –
динамічній реносцинтиграфії. Проведена оцінка інформативності питомого ефективного
ниркового плазмотоку в нирках при проведенні реносцинтиграфії. Показано, що при
прогресуванні патологічних змін у сечовидільної системі, питома функція паренхіми
нирок

має

неідентичні

тенденції

з

інтегральною

функцією.

Це

свідчить

про

інформативність оцінки питомої функції паренхіми нирок.
The work is devoted to dynamic renal scintigraphy, the most common radionuclide
method of renal study. In the course of renal scintigraphy the evaluation of the effective renal
plasma flow specific gravity information value was carried out. The renal parenchyma specific
function is shown to have nonidentical trends with integral function providing urinary changes
abnormal changes advance. This goes to prove the information value of renal parenchyma
specific function evaluation.
Ключові слова: нирки, реносцинтиграфія, ефективний нирковий плазмотік, питома
функція, міхурово-сечовивідний рефлюкс.
Key words: kidneys, renal scintigraphy, effective renal steam of plasma, specific function
vesico-urinary reflux.
Вступ
Динамічна реносцинтиграфія (ДРСГ) є «золотим» стандартом в оцінці функціонального
стану паренхіми нирок і сечовивідних шляхів. Показники, які використовують для оцінки кінетики
радіофармпрепаратів (РФП) в організмі при проведенні ДРСГ є швидкість клубочкової
фільтрації (для клубочкових препаратів) (ШКФ), ефективний нирковий плазмотік (ЕНП), час
максимального накопичення РФП в нирках, відсоток виведення препарату з нирок в певний
момент, час напіввиведення РФП з нирок, асиметрія накопичення препарату в лівій і правій
нирках. Кожен з цих кількісних показників в тій чи іншій мірі характеризує інтегральну або
диференціальну функцію нирок. Однак, у багатьох випадках абсолютне значення параметрів
має обмежений сенс у зв'язку з індивідуальними особливостями пацієнтів та перебігу
захворювань. Це обумовлює необхідність використання і впровадження в практику відносних
або нормованих кількісних критеріїв.
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Нормування кількісних показників ДРСГ
Для клінічної інтерпретації зміни ШКФ або ЕНП роблять нормування шляхом лінійного
2

приведення поверхні тіла пацієнта до стандартної (1,73 м ), нормуючи абсолютні значення на
стандартну поверхню тіла пацієнта:

ЕНП S  ЕНП


( мл / хв) ,
S

(1)

де ЕНП – абсолютне значення ефективного ниркового плазмотоку, S – площа поверхні
тіла пацієнта, розрахована за формулою Дюбуа [1]. Використовуючи таке нормування, не
S

дивлячись на її лінійний характер, значення ЕНП фактично не залежить від віку, і критерії
норми/патології стають однозначними.
Оскільки нерідко нирки повертаються у трьохмірному просторі їх площинне зображення
істотно зменшується. Це призводить до суттєвого спотворення результатів оцінки асиметрії
поглинаючої здатності та некоректності розрахунку парціального внеску лівої і правої нирки в
інтегральну функцію. Для усунення даного недоліку було запропоновано використовувати
нормування на площу сцинтиграфічного зображення нирки:

U p Sq 

Up
Sq

~

ЕНП S
,
Sq

(2)

де Up – кількість РФП в нирці на заданій хвилині (як правило 2-4 хв), Sq – сцинтиграфічна площа
нирки. Асиметрія включення РФП в нирці розраховується:

AS 
q

Up

Sq

Up

Sq

л.н .

.

(3)

п.н.

Іншими словами UpSq та ASq кількісно оцінюють питому функцію нирки. Дані показники були
введені в клінічний протокол опису результатів нефросцинтиграфії з

99m

Tc-ДМСО при статичних

дослідженнях [2]. Проте значення та інформативність зміни UpSq, а також діапазони нормальних
значень для різних РФП досі не встановлені.
Так,

при

комп'ютерному

аналізі

результатів

ДРСГ

нерідко

спостерігається,

що

гіпоплазована нирка може мати питоме накопичення значно більше, ніж умовно здорова.
Для доказу функціональних змін в нирках і їх причин, по яких можна охарактеризувати
питоме включення РФП необхідно суворо верифікована база даних сцинтиграфічних обстежень
по кожній їх патології, детальні та всебічні експериментальні дослідження in vivo та in vitro на
тваринах і клінічних матеріалах. Однією з можливостей, для частково вирішення даної
проблеми,

необхідно

скористатися

клінічними

спостереженнями,

де

прогресування

захворювання можна представити безперервною шкалою з подальшим розбиттям на дискретні
підгрупи, які відносно легко класифікувати сцинтиграфічної. В якості такої нозологічної форми
було обрано патологічні прояви міхурово-сечовідного рефлюксу (МСР).
Для аналізу було взято базу

ДРСГ з

99m

Tc-МАГ3 пацієнтів з МСР, накопичена за

багаторічну роботу відділення радіонуклідної діагностики Київської міської клінічної лікарні №
14 та кафедри радіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.
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Табл. 1. Розподіл хворих на МСР, обстежених методом ДРСГ
Ступінь МСР
І

Препарат
99m

Tc-МАГ3 (n∑=89)

ІІ

ІІІ

ІV

V

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

14

15,8

24

26,9

33

37,1

14

15,8

4

4,5

Збільшення ступеня МСР – збільшення інтенсивності й висоти закиду сечі з сечового
міхура в сечовід.
База даних включає 89 пацієнтів віком від 5 до 18 років (середній вік 10,5±4,7 роки).
Серед хворих на МСР було 40 пацієнтів з інфекцією сечовивідної системи (17,8%), 70 – з
хронічним пієлонефритом (31,1%), 61 – з нейрогенним сечовим міхуром (27,1%) і 54 (24,0%) – із
вродженими аномаліями розвитку сечової системи (нефроптоз, гіпоплазія нирки).
Аналіз даних проводився на основі кореляційного і гістограммного методів.
Крім того, оскільки побудова «зони інтересу» (ЗІ) кожної з нирок досить суб'єктивна, і
похибка по відношенню до інших променевих методів визначення розмірів відносно велика (± 10
2

см ), порівнювалися результати при нормуванні ЕНП на площу ЗІ відповідної нирки і площу
еліпса (еліптичне наближення, як це прийнято, наприклад в ультразвуковій діагностиці).
Регресійні питомі криві ЕНП, розраховані виходячи з площі ЗІ нирки (ЕНП
еліптичного наближення

S
(ЕНП SqЕЛ)

S
SqЗІ)

та

представлені на рис.1, де y=f(x) – рівняння регресії, R –

коефіцієнт кореляції лінії регресії і експериментальних даних.

а

б

в
Рис. 1. Регресійні закономірності даних для генеральної сукупності пацієнтів: а –
взаємозв'язок площі нирки по еліптичному наближенню та площі ЗІ; б, в – взаємозв’язок
ЕНП

S
SqЗІ

та ЕНП

S
SqЕЛ

S

з ЕНП відповідно
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а

б

Рис. 2. Зміна загального ефективного ниркового плазмотоку (сума лівої й правої
S

нирки) в залежності від ступеня МСР: а – абсолютного ниркового плазмотоку (ЕНП ); б –
питомого ниркового плазмотоку (ЕНП

S

Sq)

Обговорення та висновки
Виходячи з рис. 1 можна сказати, що існує практично лінійний взаємозв'язок між
аналізованими

параметрами.

Це

свідчить

про

фактичну

взаємозамінність

і

однакову

інформативність при статистичному аналізі генеральних сукупностей даних. Якщо форма нирки
на площинному зображенні не змінена, то раціонально використовувати еліптичне наближення,
у випадках ротації і грубих морфологічних змінах – площу ЗІ. Однак, при подальшому
детальному аналізі та врахуванні інтенсивності провідного патологічного процесу МСР дані
починають відрізнятися. Аналізуючи отримані дані (рис. 2) можна зазначити, що загальний
S

ЕНП , нормований на стандартну поверхню тіла пацієнта, має тенденцію до зниження при
S

збільшенні ступеня МСР. За даними ДРСГ ЕПП з

99m

Tc-МАГ3 складає 766-710 мл/хв. Істотне

S

зниження ЕНП спостерігається у пацієнтів з МСР 4-5 ступеня – 669-600 мл/хв. Проте, питома
функція нирок ЕНП

S
Sq

(рис. 2 б) на фоні збільшення розкиду даних підвищується з

прогресуванням МСР. Це свідчить про адаптаційні механізми у паренхімі нирки й доцільність
подальшого клінічного дослідження інформативності питомих показників.
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УДК004.93’1
ВЗАИМНО ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ
ДЛЯ ИХ РАСПОЗНАВАНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
А.Д. Шачиков
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: light.ash1@gmail.com
Рассматривается способ разложения образов распознаваемых объектов (векторов)
в двухальтернативной задаче на ортогональные составляющие в соответствии с
конкретным видом типичных элементов двух классов — для последующего упрощения
алгоритмов принятия решений за счет перехода к компонентному анализу сигнала по
таким составляющим.
The way of decomposition of images of recognizable objects (vectors) in two-alternative
problem on orthogonal components according to concrete form of typical elements of two
classes — for following simplification of decision-making algorithms at the expense of
transition to component signal analysis on such components is considered.
Ключевые

слова:

медицинская

диагностика,

сигналы

и

характеристики,

распознавание образов, ортогональные разложения.
Keywords: medical diagnostics, signals and characteristics, pattern recognition, orthogonal
decomposition.
Введение
В практике обработки медицинских данных, особенно в задачах диагностики заболеваний,
особую важность имеют процедуры распознавания образов [1-6]. Обеспечение высоких
гарантий правильности диагностических заключений в экспертных системах достигается
использованием значительного количества параметров, сигналов и характеристик исследуемых
систем организма человека и привлечением априорных данных, уточняемых распознающими
системами по мере накопления статистики и формализации приобретённого опыта [1-5].
Достаточно сложный состав данных предопределяет многомерность рассматриваемой
задачи [1-3], усложняющую алгоритмы распознавания и структуру распознающих систем [1-3],
особенно — с учетом многовариантности возможных решений (диагнозов). Сохраняет
актуальность вопрос об упрощении подобных алгоритмов. Одно из возможных направлений его
решения обсуждается в данной работе. Оно состоит в предварительном разложении
распознаваемых сигналов и описаний представительных элементов рассматриваемых классов
на составляющие определённого вида, благоприятные для проведения сравнительно простого
покомпонентного анализа и формирования по его результатам решений по существу
рассматриваемых вопросов. Указанное разложение обсуждается ниже.
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Способ разложения распознаваемых сигналов на взаимно ортогональные
компоненты относительно двух эталонов
В рамках данной работы рассмотрим наиболее простой случай распознавания —
двухальтернативную задачу (задачу с двумя исходами). В дальнейшем полученные для неё
результаты могут быть использованы как основа для построения сложных процедур принятия
решений [1-3] с многими возможными исходами, а пока примем во внимание следующие два
обстоятельства. Во-первых, задача распознавания упростится, если её решение будет
допускать интерпретацию рассмотрения вопроса на числовой оси [1-3, 6]. Это существенно
облегчит, например, реализацию метода максимального правдоподобия [1-3,5,6]. Во-вторых,
предпосылку к упрощению решающих правил создаст также наличие у рассматриваемых
классов характерных черт [1, 6], которые дадут основу для расчета предпочтений при принятии
решений и получения более простых алгоритмов распознавания.
Оба упомянутых направления упрощения распознающих процедур можно реализовать
совместно, предварительно выполнив разложение распознаваемых сигналов на взаимно
ортогональные

компоненты

относительно

представительных

элементов

(эталонов)

рассматриваемых классов, как показано на рис. 1. Обозначим S1 , S2 — вектора, которые

Рис. 1. Способ разложения сигналов

являются представительными элементами двух классов (эталоны), а X — распознаваемый
вектор (сигнал), который требуется отнести к одному из них. Эталоны разложим на взаимно
ортогональные составляющие следующим образом:

S1 = s11 + s12 ; S2 = s21 + s22 ; s11  S2 ; s22  S1; s12 S2 ; s21 S1.
Перечисленные свойства векторов эталонов и сигнала, а также их компонент в таком
разложении отражают две рассматриваемые ниже особенности, создающие требуемые
возможности упрощения процедур распознавания сигналов.
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Особенности результата разложения векторов

Для

s

11



скалярных



произведений

на

основе

отмеченных

свойств

получаем:



, S2 = 0; s22 , S1 = 0, т.е. вектор s11 относительно этого действия является характерной

составляющей для образа первого класса объектов: в составе вектора S2 её нет. То же самое
— для компоненты s22 . Таким образом, два коррелятора с эталонами s11 и s22 будут
откликаться только на «свои» вектора ( S1 или S2 ) и могут работать независимо друг от друга.
Назовем такие компоненты эталонов эксклюзивными.
Дополняющие их составляющие s12 и s21 коллинеарны альтернативным эталонам.
Рисунок показывает, что с применением таких компонент принятие решения сводится к
рассмотрению вопроса на числовой оси. Действительно, для составляющей s12 решение
строится на оси S2 , где наносится точка разграничения принадлежности сигнала разным
классам. Аналогичную роль играет ось S1 для компоненты s21 , что и требовалось.
В целом, решение задачи распознавания при определённых условиях может быть
построено по следующей схеме. Вектора X сигнала раскладывается на компоненты: x11 , x12 и

x21 , x22 . Получаемые решения для эксклюзивной и коллинеарной составляющих в каждой паре
комбинируются. Результаты в пользу каждого эталона сравниваются. Формируется числовой
показатель предпочтения для принятия решения. Итак, рассмотренный способ разложения
сигнала и эталонов позволяет упрощать процедуры решения указанной задачи путём перехода
к покомпонентному анализу рассматриваемого сигнала с компонентами приведенного вида.
Пример разложения эталонов в двухальтернативной задаче
В

данном

примере

рассматриваются вектора

в

S1 ,

качестве

представительных

элементов

двух

классов

S2 . Их разложение на эксклюзивные и коллинеарные

компоненты выполнено с помощью разработанного MatLab-алгоритма и отражено на рис. 2.

Рис. 2. Пример разложения векторов-эталонов

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

205

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

Для выполнения преобразований были взяты последовательности отсчетов (вектора) для
ультрафиолетовых

спектров

экстинкции

спинномозговой

жидкости

больных

боковым

амиотрофическим и церебральным склерозом [7], На горизонтальной оси – номера равномерно
расставленных точек на шкале длины волны.
Обозначения для эксклюзивных и ортогональных компонент таких эталонов сохранены
прежними, приведенными на предыдущем рисунке. Легко заметить, что коллинеарные
компоненты повторяют форму соответствующих (альтернативных) эталонов. В то же время,
ортогональность эксклюзивных компонент на данных графиках не очевидна, однако она была
проверена численно в среде MatLab вычислением необходимых скалярных произведений и они
-15

-16

имели порядок 10 ...10 .
Выводы
1. Представлен способ разложения распознаваемых сигналов на взаимно ортогональные
компоненты относительно двух эталонов, который позволяет упрощать процедуры решения
задачи распознавания для двух возможных исходов.
2. Способ реализован в виде MatLab-алгоритма. Возможность его использования
подтверждена числовым примером.
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УДК 57.087
СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛІВ ВИСОКОГО РОЗРІЗНЕННЯ
Е.Р. Лисенко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: lysenkoer@gmail.com
Розглянуто метод ЕКГ ВР, генерацію синтетичних кардіосигналів ВР, використання
функцій Гаусса для апроксимації ЕКГ-сигналу. Визначено вигляд математичної моделі
для ефективної генерації синтетичних ЕКГ-сигналів довільної частоти дискретизації,
заданої морфології на базі параметрів апроксимації реального сигналу.
Method of HR ECG, generation of HR synthetic cardiosignals, using of Gaussian
functions for approximation ECG-signals were studied. Form of mathematical model for
effective generation of synthetic ECG-signals, with arbitrary sampling frequency, with set
morphology, based on approximation parameters of real signal were determined.
Ключові слова: ЕКГ ВР, модель, синтетичний кардіосигнал, функція Гаусса,
апроксимація, гіпоксія плоду.
Key words: HR ECG, model, synthetic cardiosignal, Gaussian function, approximation, hypoxia
of fetus.
Вступ
Створення нових методик і алгоритмів супроводжується їх тестуванням, в даному випадку
на електрокардіограмі. Це необхідно для виявлення в електрокардіограмі відмінностей відносно
електрокардіограми здорової людини, що є індикатором патологічних змін, чи їхнім вісником.
У 1924 році Віллем Ейнтховен отримав Нобелівську премію по медицині. Він
сконструював струнний гальванометр, що дозволяв реєструвати реальну ЕКГ. Ще у 1980-х в
літературі описувалось застосування функцій Гауса, як моделі зубців електрокардіограми; проте
малі обчислювальні потужності ЕОМ не дозволяли використати дану модель. У 1990-х почалось
використання систем електрокардіографії високого розрізнення (ЕКГ ВР), за рахунок чого стало
можливим виявлення і прогнозування розвитку різноманітних аритмій. Динамічна модель ЕКГсигналу, що базується на функціях Гаусса запропонована у роботах [1,2] у 2003 і у 2007 році
відповідно, проте вона не відтворює з достатньою точністю реальні сигнали протягом 5 хвилин
чи 24 годин.
Отже, необхідно перевірити застосовність даної моделі для ЕКГ-сигналу ВР, оскільки там
присутній тільки усереднений квазіперіод, необхідно також визначити можливі способи
генерування синтетичних ЕКГ-сигналів ВР за допомогою даної моделі.
Електрокардіографія високого розрізнення
В основі методу

ЕКГ ВР лежить усереднення ідентичних кардіоциклів, яке дозволяє

виділити низькоаплітудні важливі сигнали на фоні залишкових сигналів. Найпоширеніший підхід
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– усереднення послідовних кардіоциклів до (200-500), тобто часове усереднення. Далі
електрокардіосигнал підсилюють і виконують частотну фільтрацію [3]. Найчастіше, для
отримання усередненого ЕКГ-сигналу ВР, надають перевагу ортогональним відведенням (по
Франку), як у роботах [1-5]. Реальна і синтетична ЕКГ ВР зображені на рис. 1.
ЕКГ ВР використовують для виявлення низькоамплітудних складових кардіосигналу. На
сьогодні, це найпотужніший інструмент виявлення пізніх потенціалів шлуночка (ППШ), що є
індикатором розвитку аритмій, на етапі, коли ще не спостерігаються симптоми захворювання,
патології. ППШ являють собою низькоамлідудні (20-50мкВ) і високочастотні (вище 20-50Гц)
cигнали [3]. Пізні потенціали шлуночків реєструються з поверхні тіла у вигляді низькоамплітудної
фрагментованої електричної активності, локалізованої в кінці комплексу QRS і протягом STінтервалу.
До недоліків методу усереднення сигналу варто віднести імовірність внесення помилки
внаслідок «згладжування» сигналів високої частоти у випадку їх неперіодичності, зміни
тривалості і форми від цикла до цикла. Наступне застосування фільтрів спотворює сигнал,
створюючи додатковий шум і приховуючи корисний сигнал. Для усереднення необхідно
використовувати різноманітні методи синхронізації: дворівневий метод, метод оцінки часової
затримки на основі нормалізованих інтегралів, метод узгодженої фільтрації. На ЕКГ ВР сильно
впливають фізіологічні умови, сильно заважають фізіологічні шуми [3].

а)

б)

Рис.1 Синтезований ЕКГ-сигнал ВР (а). Реальний ЕКГ-сигнал ВР (б).
Стандартизація методу. У 1991 році Комітетом експертів, створеним при Європейській
та Американській Кардіологічній Асоціації Кардіологів, проведена робота по стандартизації
методу ЕКГ ВР і запропонований ряд рекомендацій по вимогам до технічних параметрів систем,
їх програмного забезпечення, а також до нормативних значень параметрів, що піддаються
аналізу, на підґрунті яких робиться висновок про наявність чи відсутність пізніх потенціалів
шлуночків. [3]
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Синтез ЕКГ-сигналу ВР
Автори [1] запропонували динамічну модель, що базується на трьох диференціальних

рівняннях. Тут розглядається частина моделі [1], що дозволяє змоделювати одне відведення
ЕКГ. Математична модель даної моделі має вигляд:

У моделі (1)

=[мВ] – поверхневий потенціал. Параметер

амплітуду відповідної хвилі,

визначає нормовану

визначає нормовану ширину відповідної хвилі. Параметер

=[рад] визначає розміщення піку відповідної хвилі у часі відносно R піку.

=

mod 2π.

=[рад] – це квазіфаза відліку ЕКГ, в її квазіпереоді, обчислена відносно квазіфази R-піку.
Для того, щоб синтезувати сигнал, необхідно чисельно проінтегрувати диференціальне
рівняння (1) з постійним кроком

=

, де

– частота дискретизації. Для чисельного

інтегрування зручно застосувати метод Рунге-Кутта 4-5 порядку.
При генерації ЕКГ за допомогою моделі (1) керування синтезом відбувається за
допомогою наступних параметрів, які впливають на:
(тривалість),

– локалізацію піку хвилі в часі,

– амплітуду хвилі,

– ширину хвилі

-π) – початковий поверхневий потенціал ( =-π).

Параметри сигналу, отриманого за допомогою моделі (1), рис. 2, зображені у таблиці 1.
Таблиця 1. Параметри моделі (1), за допомогою яких отримано ЕКГ-сигнал ВР.
Параметер/Зубець

, рад

P

Q

R

S

T

36

-150

900

-225

45

0.25

0.10

0.10

0.10

0.40

-1.0472

-0.2618

0.0000

0.2618

1.5708

, Гц

1000

-π),мВ

-0.18

а)

б)

Рис. 2. Чотири модифікації ЕКГ-сигналу ВР, отримані шляхом зміни параметру
моделі

(а). Результати експерименту [6], зміна ST-інтервалу і T-зубця при гіпоксії плоду
порівняно з організмом без патологій (б).
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[6] описано спостереження над плодами тварин, у яких спостерігалась

гіпоксія, і про експеримент, спрямований на визначення особливостей ЕКГ ВР, для
попередження і виявлення гіпоксії у плоду матері. Вчені виявили, що у плоду, у якого
спостерігається гіпоксія, T-зубець такий, як на рис. 2 (б).
Висновки
Модель (1) можна використати для моделювання ЕКГ-сигналу ВР плоду за наявності у
нього гіпоксії; проте потрібно використовувати модель з довільною кількістю функцій Гаусса
(модифікація моделі (1) [1]), що дозволить надати певній частині ЕКГ-сигналу ВР довільної
форми.
Перешкодою у використанні даної моделі є забезпечення точності обчислень, оскільки
при апроксимації необхідно розв’язати систему з 3*n нелінійних рівнянь (n–кількість функцій
Гаусса).
Модифікація моделі (1) дозволяє виконати генерацію синтетичного ЕКГ-сигналу ВР з
встановленням потрібної частоти дискретизації, з обранням необхідної морфології (тривалість,
положення, амплітуда хвилі), заданої точності в залежності від кількості функцій Гаусса).
Параметри моделі встановлюються відносно параметрів апроксимації даною моделлю
реального ЕКГ-сигналу. Далі, змоделювавши прояв порушення діяльності серця, можна
створити випадковий розкид знайдених параметрів моделі і отримати велику кількість
синтетичних сигналів з одного.
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УДК 621.317
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПЛЕТИЗМОГРАМИ МОНІТОРУ ЮМ-300 В ПРОЯВ ПРИСТОСУВАЛЬНОЇ
РЕАКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ ПАЦІЄНТА ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
В.С. Василенко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: valera.vasilenko@gmail.com
В даній статті розглядається обробка плетизмограми реанімаційно-хірургічного
монітору

ЮМ-300,

виділення

тренду

частоти

серцевих

скорочень

як

прояв

пристосувальної реакції організму людини на фізичне навантаження. Описується
розробка модуля для обробки даних та його пробні випробування.
The article describes patient monitor UM-300 plethysmogram processing, a heart rate
trend obtaining as a demonstration of the human adaptive reaction to physical activity, and
also data processing module designing and its testing.
Ключові слова: плетизмограма, пристосувальна реакція.
Key words: plethysmogram, adaptive reaction.
Вступ
Адаптаційні можливості організму людини – один з найважливіших показників стану його
здоров'я. Вони відображають здатність регуляторних механізмів зберігати в певних межах
параметри власного внутрішнього середовища системи і характеристики вихідних процесів при
безперервному впливі зовнішніх і внутрішніх факторів [1]. При наявності таких механізмів
біосистема відповідає на вплив фактора x(t) пристосувальною реакцією, що можна простежити
по зміні y(t) (рис. 1).

Рис. 1. Прояв пристосувальної реакції на вхідний вплив
При ступінчастому впливі x(t) типовим проявом реакції [2] є унімодальна крива y(t), яка
спочатку демонструє відхід системи від початкового стану, а потім повернення до нього, хоча
вплив триває. При дії фізичного навантаження на організм людини за схожим принципом має
місце зміна частоти серцевих скорочень.
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Апаратно-програмний комплекс для відпрацювання питань дослідження
пристосувальних реакцій людини за спостереженнями частоти серцевих скорочень
Розглянутий комплекс складається з реанімаційно-хірургічного монітору ЮМ-300 з
каналом пульсометрії у поєднанні з комп'ютером Notebook для обробки одержуваних первинних
даних у середовищі MatLab (рис. 2).

Рис. 2. Загальна блок-схема комплексу
Функціональна схема (рис. 3) складається з двох основних частин. Перша —
вимірювальна частина модуля. Сформована плетизмограма в темпі її формування передається
в оперативну пам’ять комп’ютера. Отриманий масив представляє собою вихідні дані для
послідуючої обробки.

Рис. 3. Функціональна схема апаратно-програмного комплексу
Друга частина схеми вказує на наявність двох основних елементів програмного
забезпечення модуля, які розкривають його спеціалізацію.
Для прояву реакції на фізичне навантаження (зміни ЧСС) характерно, що воно починає
розвиватися буквально в перші ж секунди впливу, а сам процес наростання такої частоти може
мати порівняно невелику тривалість — близько двох десятків секунд. Звідси пішло, що період
оновлення даних про ЧСС при тестуванні і тривалість мірного інтервалу для її оцінки повинні
мати той же порядок, що й тривалість періоду серцевих скорочень — приблизно одну секунду.
Тому використовувалося поняття миттєвої ЧСС, яке вводилося наступним чином.
По-перше допускалося, що на плетизмограмі можна розмежувати прояв окремих (усіх)
циклів серцевих скорочень і визначити тривалість T кожного періоду. По-друге, в кожному циклі
ЧСС вважалась постійною і рівною Fмгн=60/T. Множник 60 використаний для приведення
значення частоти до інтервалу часу в одну хвилину. Таким чином, тривалість мірного інтервалу
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для оцінки ЧСС розглядалася рівною не традиційним 10 або 15 секундам з подальшим
приведенням результату до однієї хвилини, а рівної тривалості відповідного періоду.

Рис. 4. Панорамне представлення графіка миттєвої ЧСС і прояв пристосувальної реакції
Тут відображена основна домовленість, прийнята в роботі: прояв пристосувальної реакції
— це унімодальний тренд миттєвої частоти серцевих скорочень.
Результати пробних випробувань апаратно-програмного комплексу для відпрацювання
питань перетворення плетизмограми в прояв пристосувальної реакції
Основні розроблені і піддані випробуванням підпрограми представлені на рис. 7.

Рис. 5. Підпрограми обробки плетизмограм
Блок розмітки плетизмограми фіксував розстановку максимумів на плетизмограмі, що
виконувалося в умовах прояву нестабільності її форми і амплітудних параметрів, а також
варіабельності серцевого ритму.
Блок складається з трьох послідовно поліпшуючих розмітку підпрограм. Спочатку
проводиться попередня локалізація максимумів, а на наступному кроці положення максимумів
уточнювалося. Результативність роботи підпрограми відображена на рис. 6, побудованому на
реальних даних. Початкове положення максимуму позначено квадратом, уточнене — кружком.
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Останньою в здійсненні розмітки була процедура заповнення пропущених і виключення
помилкових максимумів. Реалізований принцип полягає у знаходженні занадто великих і дуже
малих

періодів

серцевих

скорочень,

прогнозуванні

ймовірного

реального

положення

максимумів, виключення зайвих максимумів і відшуканні пропущених з використанням
стандартної в MatLab процедури пошуку максимуму - у малій очікуваніq області його локалізації.

Рис. 6. Результат уточнення положень максимумів
Показаний на рис. 4 тренд зміни ЧСС під навантаженням — один з прикладів проявів
пристосувальних реакцій, зафіксованих у ході попередніх випробувань дослідного модуля.
Висновки
1. Для монітора ЮМ-300 без яких-небудь доопрацювань можливий додатковий режим —
спостереження і реєстрації первинних даних про прояв пристосувальних реакцій організму
людини до фізичних навантажень у змінах ЧСС, що виділяються з плетизмограми каналу
оксипульсометрії.
2. На основі використання цього приладу і розробленого програмного забезпечення
можливе практичне відпрацювання питань оперативного дослідження адаптаційних можливостей
організму людини, яке дає нові важливі додаткові знання про стан його здоров'я.
3. Побудований за запропонованою схемою і попередньо випробуваний варіант модуля
дозволяє поєднувати традиційний аналіз плетизмограми і даних про поведінку ЧСС з розглянутим
оперативними дослідженням адаптаційних можливостей організму людини.
4. Загальне схемне вирішення для дослідницького модуля і вирішення, реалізовані в
програмному забезпеченні, підтверджені пробними випробуваннями — отриманням первинної
вимірювальної інформації та обробкою даних.
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УДК 621.3
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
И.Н. Щербенко
НТУУ «КПИ», Факультет електроники, Киев, Украина, e-mail: iljashherbenk@rambler.ru
В данной статье рассмотрены методы диагностики заболеваний коленных
суставов существующие на сегодняшний день. Их преимущества и недостатки друг
перед другом. Более подробно рассмотрен способ с применением фоноартрограмм.
Определены частотный и динамический диапазоны коленных шумов
In this article methods of diagnostics of diseases of knee joints existing are considered
today. Their advantages and shortcomings before each other. The way with application
phoneartrograms is in more detail considered. Frequency and dynamic ranges of knee noise
are determined.
Ключевые слова: коленный сустав, неинвазивный, фоноартрограмма, сонография.
Key words: knee-joint, noninvasive, fonoartrogram, sonography.

Вступление
Коленный сустав – самый сложный и самый крупный сустав в организме человека. Он
наиболее подвержен к травматизму и заболеваниям. Коленный сустав имеет сложное
строение, что включает в себя кости, мышцы, межсуставные хрящи. При этом особое значение
для нормальной функциональности сустава имеет стабилизирующий механизм, который
состоит из капсулярно – связочного аппарата и фиброзная оболочка, выстилающая изнутри
капсулу коленного сустава.
Существует множество заболеваний коленного сустава связанных с различными его
анатомическими частями и с различной природой их возникновения. Травмы (ушибы и
гемартроз коленного сустава, разрывы: менисков, передней крестообразной связки, задней
крестообразной связки, малоберцовой коллатеральной связки и др., отрыв бугристости
большеберцовой кости, переломы). Заболевания (артроз коленного сустава, киста Бейкера,
Тендинит связки надколенника, Болезнь Осгуд-Шляттера и др.) [1]
Методы диагностики
Для диагностики заболеваний коленного сустава используют такие методы как: внешний
осмотр,

пальпация,

инструментальных

анамнез,

методов

аускультация,

большое

клинический

распространение

анализ

получило

крови

(ОАК).

Из

рентгенографическое

исследование коленного сустава, артроскопия, магнитно-резонансную томография, УЗИ и
сонография.
Внешний осмотр, пальпация и анамнез дают лишь самое общее представление о
внутреннем состоянии сустава и по существу не относятся к методам диагностики.

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

215

Аускультация позволяет врачу диагностировать заболевания суставов на ранних стадиях, но
восприятие и трактовки результатов прослушивания зависят от индивидуальных особенностей
слухового восприятия врача, его квалификации, опыта и функционального состояния в момент
прослушивания.
Рентгенография - исследование внутренней структуры объектов, которые проецируются
при помощи рентгеновских лучей на специальную плёнку или бумагу. Относится к не
инвазивному исследованию,

основанному на

изображения анатомических

структур

получении суммационного проекционного

организма посредством прохождения через них

рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского излучения. Этот метод
исследования

является

широкодоступным

и

легок

в

применении,

для

большинства

исследований не требуется специальной подготовки пациента. Также преимуществом этого
метода является его относительно низкая стоимость и то что снимки могут быть использованы
для консультации у другого специалиста или в другом учреждении. К недостаткам
рентгенографии можно отнести статичность изображения, наличие ионизирующего излучения,
способного оказать вредное воздействие на исследуемый организм, а также то что
информативность данного метода значительно ниже других современных методов.[2]
Артроскопия – минимально инвазивный метод, применяемый для диагностики или
лечения внутренней части сустава. Проводится с помощью артроскопа, который вводится через
микроразрез. Преимущества артроскопии перед традиционной хирургией в том, что сустав не
открывается полностью. Вместо этого делаются только два маленьких отверстия – одно для
ввода

артроскопа,

другое

для

хирургических

инструментов.

Это

сокращает

процесс

послеоперационного восстановления и увеличивает шанс успеха проведения операции так как
степень повреждения соединительных тканей намного ниже, чем в случае с открытой
операцией.[3]
Магнитно-резонансная томография – томографический метод исследования внутренних
органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса –
метод основан на измерении электромагнитного отклика ядер атомов водорода на возбуждение
их определенной комбинацией электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой
напряженности.

Этот

метод

противопоказан

пациентам

с

установленными

кардиостимуляторами, имплантатами среднего уха, большими металлическими имплантатами
и ферромагнитными осколками и другими электронными или ферромагнитными аппаратами.
Ультразвуковое исследование – неинвазивное исследование организма человека с
помощью ультразвуковых волн. УЗИ доступно во многих учреждениях, не связанное с лучевой
нагрузкой, относительно недорогое и технически простое исследование. Однако выделить
сигнал из шума достаточно сложно. Размеры исследуемой области ограничены. Кроме того,
изображение тканей при УЗИ неспецифично, а точность результатов зависит от опыта врача и
телосложения больного.[4]
Сонография – один из методов инструментальной диагностики, обладающий высокой
информативностью и абсолютной безвредностью для организма пациента. Сонография не
оказывает лучевой нагрузки на организм пациента, а, следовательно, может применятся
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многократно, позволяя осуществлять не только диагностику различных заболеваний суставов,
но и контролировать процесс лечения, наблюдать за динамикой процессов, протекающих в
пораженных суставах. Сонография позволяет поставить диагноз на ранних стадиях развития
болезни.
Диагностика шумов коленных суставов
Начальные исследования заключались в аускультации и параллельной регистрации
суставных звуков. При сопоставлении записей с словесными описаниями услышанных врачом
при аускультации звуков было установлено, что разные звуки имеют разное графическое
отображение. Слуховому восприятию хруста, характерному для суставов с воспалительными
процессами,

на

веретенообразной

записях
формы

соответствовали
с

хорошо

группы

выраженными

колебаний

ромбовидной

высокочастотными

или

компонентами.

Щелканье, характерное для суставов со структурными изменениями хрящей отражалось на
записях в виде одиночных колебаний малой длительности с преобладанием низких частот и
больших амплитуд. Но при этом возник ряд недостатков: наличие внешних акустических помех,
характеристики шумов зависели от скорости сгибания сустава и отсутствовали сведения о
количественных характеристиках параметров. Предварительные исследования проводились в
два этапа. На первом этапе осуществлялась регистрация суставных шумов, а на втором – их
статистическая обработка. Поэтому было предложено устройство, которое регистрирует
мгновенные значения суставного шума и угловое перемещение сустава.

а)

б)

в)

г)

Рис.1. Фоноартрограмма а) нормальное состояние коленного сустава, б) фиброзный
артроз,

в)

деформирующий

артроз (движение

вверх), г)деформирующий артроз

(движение вниз).

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

217

Для суставов, состояние которых в норме были получены такие результаты: во всем
диапазоне движения результаты фоноартрограммы не выходят из диапазона ±0,05В, уровни
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

в

определенных

угловых

секторах

на

фоноартрограмме присутствуют импульсы, которые не превышают 0,3В. В этих же угловых
секторах 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]

Выводы
Существует множество методов для диагностики заболеваний коленных суставов и у
каждого метода есть свои преимущества и свои недостатки. Диагностирование с помощью
фоноартрограмм не осуществляет никакой нагрузки на сустав. А также дает возможность
постановки правильного диагноза на ранних стадиях заболевания. Человеку, обслуживающему
аппарат, основанный на методе фоноартрограмм нет необходимости иметь биологическое
образование, так как на основе результатов прибор может сам поставить диагноз. Для
улучшения точности постановки диагноза возможно добавить характеристики измеряемые при
диагностике и обработке.
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ПЕРЕМЕННОЕ НИЗКОЧАСТОТНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗМА
М.М.Баран
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: miwko@i.ua
Рассматривается влияние переменного магнитного поля на некоторые системы
организма. Приведены блок схема и преимущества опытного образца аппарата для
магнитотерапии.
This article deals with influence of an alternating magnetic field on some body's
systems. The block scheme and the advantages of trial device sample for magnetic therapy are
described.
Ключові слова: магнитотерапия, магнитостимуляция, магнитное поле.
Key words: magnetotherapy, magnetostimulation, magnetic field..
Введение
Одним из физических лечебных факторов, привлекающих в последнее время внимание
практикуючих врачей, является магнитное поле, к использованию которого имеется ряд
предпосылок экспериментального и клинического характера, причем в последние десятилетия
идёт интенсивное развитие технических средств, предназначенных для магнитотерапии [1, 2,
3]. Исследования показали, что на сосудистую систему, микроциркуляцию крови влияние
оказывают переменные магнитные поля до 30 мТл. Они успешно применяются в клинической
практике, при лечении хирургических, гинекологических и стоматологических заболеваний.
Магнитные поля (МП) благоприятно влияют на мышечно-сосудистую систему, уменьшают
воспалительные процессы, улучшают циркуляцию крови.
В настоящее время с лечебными целями преимущественно применяется низкочастотное
(50 Гц) переменное магнитное поле (ПеМП), обладающее более выраженным биологическим
действием по сравнению с постоянными магнитными полями.
Преимущества и блок-схема аппарата для магнитотерапии
Формирование магнитных полей производиться с помощью опытного образца нового
магнитостимулятора, разработаного авторами [4], прототипом которого является МС-92М.
Основные преимущества опытного образца:


современная элементная база;



малые габариты, вес, малая потребляемая мощность;



значительно уменьшены линейные искажения сигналов на выходе аппарата;

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)


219

используются полевые транзисторы включены по полумостовой схеме с кусочно
поступательной накачкой, вместо биполярных транзисторов

включенных, по схеме

эмиттерного повторителя (МС - 92М);


применена

обратная

связь,

что

дает

возможность

постоянного

корректировки выходного сигнала относительно «эталонного»

контроля

и

т.е. записанного в

памяти МК с учетом коэффициента усиления;


применение микроконтроллера (МК) позволяет:
o

подключить МС к ПК и таким образом проводить управление системой;

o

задавать сигналы и их параметры;

o

независимо управлять каналами;

o

выводить информацию на дисплей;

o

получать колебания любой частоты, формы (скважности);

o

подавать разные сигналы на каналы со сдвигом по фазе (с различной фазой,
частотой, амплитудой).

На рис. 1 представлена блок – схема магнитостимулятора. Он состоит из блока питания
(БП) 1, блока стабилизации (БС) 2, блока управления (БУ) 3, блока усиления и формирования
сигнала (БУ и ФС) 4, блока индикации (БИ) 5.

Рис. 1. Блок-схема магнитостимулятора

Переменное низкочастотное магнитное поле беспрепятственно проникает в живые ткани,
однако интенсивность магнитного поля заметно убывает по мере его удаления от источника.
Глубина проникновения низкочастотного магнитного поля от опытного образца нового
магнитостимулятора равна 3—5 см.

Изменения в системах организма под действием магнитного поля
Биологические эффекты магнитных полей изучаются на всех уровнях организма, начиная
от субмолекулярного и до системных проявлений. Полагают, что основной «точкой
приложения» совокупности физико-химических реакций, возникающих в ответ на магнитное
поле и процессы трансформации энергии, являются биологические мембраны [3].
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В качестве интересующей нас проблемы лечебного действия магнитного поля укажем
только на значение наведенной электродвижущей силы в регуляции некоторых биологических
эффектов, прежде всего со стороны системы сосуды — кровь.
Если представить, что кровеносные сосуды являются неподвижными электродами, то
движение по ним крови, обладающей хорошей электропроводностью в магнитном поле,
наводит электрическую разность потенциалов. При этом действию электрических токов
смещения и проводимости подвергаются клеточные и неклеточные компоненты крови,
эндотелий

сосудов,

что

обсуловливает

избирательное

влияние

магнитного

поля

на

проницаемость мембран для отдельных ионов, реологические свойства крови, агрегацию и
адгезию форменных элементов, свертываемость крови, микрогемоциркуляцию и метаболизм
сосудистой стенки. Поэтому одним из ведущих механизмов действия магнитного поля является
их влияние на процессы микроциркуляции.
Направленность этих изменений зависит от интенсивности воздействующего магнитного
поля, локализации воздействия (непосредственно на сосуд, отдаленные области).
Таким образом, воздействие ПеМП на область сердца в большей мере проявлялось
снижением агрегации тромбоцитов и активизацией фибринолиза наряду со снижением
свертывающих свойств крови, что, возможно, связано с влиянием ПеМП на большую массу
крови в камерах сердца и миокарде, развитием физико-химических процессов, приводящих к
изменению агрегации тромбоцитов и свертывающих свойств крови.
К воздействию магнитных полей особо чувствительна нервная, эндокринная и сердечнососудистая системы. В основе реакций и систем организма на воздействие магнитного поля
лежат рефлекторный и нейрогуморальный механизмы. Развитие общих реакций организма на
магнитные поля осуществляется преимущественно через нервную и эндокринную системы. В
фундаментальных исследованиях [5] освещены вопросы реагирования нервной системы на
всех ее уровнях, начиная от рецепторов и кончая высшими отделами центральной нервной
системы. Эти изменения в общих чертах характеризуются снижением возбудимости нервных
структур, замедлением проведения возбуждения по нерву, повышением функциональной
активности нейронов и глиоцитов коры большого мозга.
Во многих клинических исследованиях отмечено седативное и обезболивающее действие
ПеМП. Экспериментальные данные свидетельствуют о способности магнитного поля повышать
устойчивость животного к некоторым формам стресса [6]. Было показано, что при многократном
локальном воздействии постоянным магнитным полем на 7—9-й день достоверно уменьшается
содержание адреналина и ДОФА в мозговой ткани, что указывает на торможение симпатикоадреналовой системы. Имеются данные, в которых выявлено повышение резистентности
организма к гипоксии, физической нагрузке, как полагают некоторые исследователи, благодаря
адаптационной перестройке организма в ответ на многократные воздействия магнитного поля.
Высокочувствительны

к

воздействию

ПеМП

центры

вегетативной

регуляции

—

гипоталамус, таламус, ретикулярная формация среднего мозга, осуществляющие регуляцию
внутренних органов при участии эндокринной системы.
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В экспериментальных исследованиях показано повышение гормональной активности
эндокринных желез при воздействии магнитного поля на голову животных: глюкокортикоидной
функции надпочечников, щитовидной железы, половых желез. При действии магнитным полем
на отдаленные области гормональные эффекты были выражены значительно меньше [6].
Специальный

интерес

представляют

реакции

сердечно-сосудистой

системы

на

воздействие ПеМП, изучавшиеся как в экспериментальных работах на изолированных органах
и животных, так и в клинических работах на больных различными заболеваниями сердечнососудистой системы. Изменения со стороны сердечной деятельности в ответ на магнитное
поле

в

первую

очередь

обусловлены

процессами,

происходящими

в

нервной

и

нейроэндокринной системах, т. е. ваготоническими и гормональными сдвигами.
.
Выводы
Делая заключение о физиологическом и лечебном действии ПеМП, следует сказать, что
этот вид физической терапии влияет на процессы микроциркуляции, на центральную и
вегетативную нервную систему, обмен катехоламинов, рецепторный аппарат сердца и сосудов,
на эндокринную систему, оказывает болеутоляющее и седативное действие, при этом мало
изменяет центральную гемодинамику и, следовательно, не приводит к гемодинамической
нагрузке сердца, что отличает его действие от многих других физических методов лечения.
Таким образом, основные стороны действия ПеМП делают его применение патогенетически
обоснованным при многих заболеваниях сердечно-сосудистой системы
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УДК 615.816
УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ СИГНАЛУ САТУРАЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ
КИСНЕМ
О.К. Боділовський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, кафедра ФБМЕ, Київ, Україна, e-mail: bodilowsky@ukr.net
В роботі запропоновано удосконалений метод моделювання сигналу сатурації
артеріальної крові киснем (SpO2) на основі використання діадного вейвлет перетворення
та

генератора

псевдовипадкових

чисел.

Підхід

дозволяє

врахувати

основні

характеристики трендів сигналу SpO2. В результаті експерименту на вибірці з 68
реальних сигналів отримано відхилення між реальним та модельним сигналами:
середнього значення на 0.04% та середньоквадратичного відхилення на 6%.
Improved technique for modeling blood oxygen saturation (SpO2) signal using dyadic
wavelet transform and pseudorandom numbers generator is proposed. The approach allows
the main characteristics of SpO2 signal trends. Comparison 68 real signals with corresponding
models gave average deviation of mean – 0.04% and standard deviation – 6%.
Ключові слова: штучна вентиляція легень (ШВЛ), аналіз сигналів SpO2, моделювання
сигналів SpO2, діадне вейвлет перетворення.
Key words: mechanical ventilation, SpO2 signal analysis, SpO2 trends modeling, dyadic
wavelet transform.
Вступ
Для

перевірки

алгоритмів

закладених

в

основу

медичних

приладів

підтримки

життєдіяльності необхідне створення стендового обладнання, яке б відтворювало сигнали
дихання пацієнта. Такі стенди дають змогу оцінити поведінку апарату при моделюванні різних
клінічних ситуацій. Корисним для тестування було б стендове обладнання, яке б моделювало
поведінку не тільки легеневої механіки (існують промислові зразки стендів, так звані «штучні
легені»), а і показників, що відповідають за газообмін в організмі.
Тому актуальною задачею є створення моделі, яка б давала змогу відтворювати сигнали,
притаманні

різноманітним

станам

або

захворюванням

пацієнта.

В

попередній

роботі

запропоновано новий метод побудови моделей сигналів сатурації артеріальної крові киснем, які
враховували основні статистичні характеристики сигналу, проте не враховували трендів.
В даній роботі пропонується вдосконалений метод моделювання сигналів сатурації
артеріальної крові киснем з використанням діадного вейвлет пертворення, що дозволяє
враховувати тренд сигналу.
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Діадне вейвлет перетворення
За допомогою діадного вейвлет перетворення початковий сигнал можна розкласти на дві
складові (1): коефіцієнти апроксимації (

) та коефіцієнти деталізації (

) [1]. Таке

перетворення аналогічне до застосування низькочастотного та високочастотного фільтрів
(рис. 1).
m

S  n  Am  n  D j  n

(1)

j 1

В результаті декількох ітерацій вейвлет-перетворення отримуємо розклад сигналу на
низькочастотну складову (тренд) та високочастотну складову.

S

D1

A1

D2

A2

D3

A3

S

f

A1

f

A2

f

A3

f

Рис. 1. Послідовність декомпозиції та зміни в спектрі сигналу
На рис. 2 наведено графіки реального сигналу та відновленого по його коефіцієнтам
апроксимації сигналу, що характеризує тренд сатурації артеріальної крові киснем у пацієнта під
час штучної вентиляції легень.
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Рис. 2. Початковий сигнал та сигнал відновлений по коефіцієнтам апроксимації
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Алгоритм побудови модельного сигналу
Математичними моделями випадкових сигналів у загальному випадку є випадкові
функції часу виду [2]:

S (t )  Ft  f1  t , x1 , x2 ,... , f 2  t , x1 , x2 ,... ,..., v1 (t, y1, y2 ,...), v2 (t, y1, y2 ,...),..., 1 (t ), 2 (t ),... ,
де t – дискретний час;

f1  t , x1 , x2 ,... , f 2  t , x1, x2 ,... ,...

–

детерміновані

функції

з

детермінованими

параметрами;

v1 (t , y1 , y2 ,...), v2 (t , y1 , y2 ,...),...

– функції з випадковими параметрами;

1 (t ), 2 (t ),... – випадкові процеси (шуми) з заданими властивостями;
Ft

– символ деякого перетворення, що залежить від часу.

Пропонується модифікувати

дану модель

і

не використовувати шумові

1 (t ), 2 (t ),... , що зазвичай використовуються для моделювання

функції

радіосигналів з завадами. Всі

випадкові властивості сигналу сатурації буде відображено в функціях з випадковими
параметрами, що будуть використані.
Моделювання сигналу відбувається в декілька етапів. Спочатку задається тренд сигналу,
який моделює поведінку сигналу характерну для конкретного типу захворювання, а далі до
нього додається високочастотна складова. Ця складова сигналу отримується шляхом вибірки
значень за допомогою генератора псевдовипадкових чисел з вектору, що побудований на
основі досліджених сигналів. Вектор, що включає в себе високочастотні характеристики,
будується за допомогою гістограми сигналу, відновленого по коефіцієнтам деталізації (рис. 3).
Гістограма ВЧ складової сигналу
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Рис. 3. Гістограма вектору високочастотної складової сигналу
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Результати експерименту
експериментів по моделюванню сигналів

результаті

сатурації

крові

225
киснем

проаналізовано 68 реальних сигналів з бази PhysioNet MIMIC II, що основана на клінічних даних
медичного центру Beth Israel Deaconess та Масачусецького технологічного інституту. Було
отримано відхилення між реальним та модельним сигналами: середнього значення на 0.04% та
середньоквадратичного відхилення на 6%. Графіки модельного та реального сигналів наведено
на рис. 4.
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Рис. 4. Реальний та модельний сигнали
Висновки
В даній роботі запропоновано удосконалений метод моделювання сигналів сатурації крові
киснем (SpO2) з використанням генератору випадкових чисел. Модельний сигнал відображає
основні властивості реального тренду сигналу. В результаті експериментів по моделюванню
сигналів сатурації крові киснем отримано відхилення між реальним та модельним сигналами:
середнього значення на 0.04% та середньоквадратичного відхилення на 6%. За допомогою
даного методу можливо отримання модельних сигналів будь якої довжини.
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УДК 615.816
АНАЛІЗ СИГНАЛУ SPO2 ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГУ СПРАЦЮВАННЯ ТРИВОЖНОЇ
СИГНАЛІЗАЦІЇ
О.К. Боділовський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, кафедра ФБМЕ, Київ, Україна, e-mail: bodilowsky@ukr.net
В роботі запропоновано метод усунення помилкових тривог для сигналу сатурації
артеріальної крові киснем (SpO2) на основі використання комбінованого алгоритму
віконного

усереднення та порогової обробки даних. Підхід дозволяє відкинути

короткочасні виходи показника за межі встановлених значень.
Improved technique for reducing false alarms on blood oxygen saturation signal (SpO2)
using window average and threshold processing is proposed. The approach allows to reject
short-term spikes in the signal beyond the established threshold.
Ключові слова: аналіз сигналів SpO2, зменшення помилкових тривог, штучна
вентиляція легень (ШВЛ).
Key words: SpO2 signal analysis, false alarms reducing, mechanical ventilation.
Вступ
Контроль концентрації кисню в крові є надзвичайно важливим методом діагностики при
багатьох клінічних ситуаціях, таких як киснева терапія, проблеми з диханням і хвороби легень
(кістозний фіброз, бронхіальна астма, обструктивне захворювання легень), серцевої і ниркової
недостатності, передозуванні ліків, порушеннях сну, штучної вентиляції легень (ШВЛ) тощо [1-3].
При штучній вентиляції легень основною задачею є підтримання оксигенації організму
людини на відповідному рівні. Щоб контролювати кількість кисню в крові пацієнта, проводиться
моніторинг рівня SpO2 в реальному часі [4]. Нижній допустимий поріг показника сатурації
встановлюється персоналом відділення інтенсивної терапії.
У деяких випадках, коли значення показника SpO2 зменшується нижче встановленого
порогу на короткий проміжок часу, а потім знову стабілізується – можливе виникнення
"помилкових тривог" (рис. 1). Такі ситуації можуть виникати через шуми вимірювання,
несправності обладнання або короткострокові процеси в організмі людини. В таких випадках
немає необхідності намагатися збільшити рівень SpO2 за допомогою активних дій медичного
персоналу.
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Рис. 1. Приклад можливих справжніх та помилкових тривог сигналу SpO2
В даній роботі пропонується метод усунення помилкових тривог за допомогою алгоритму
аналізу на основі віконної обробки даних сигналу SpO2.
Алгоритм обробки сигналу
Метою аналізу помилкових тривог є відкидання короткотермінових виходів сигналу за
встановлені межі. Аналіз умовно можна розбити на декілька етапів. В першу чергу обирається
розмір вікна, в якому буде проводитися аналіз тривоги. Розмір вікна буде визначати чутливість
аналізу,

тому

він

має

обиратися

з

урахуванням

фізіологічних

особливостей.

Далі

встановлюється нижня межа спрацювання тривоги. Аналізуючи сигнал обнуляються відліки, які
знаходяться в межах норми та не опускаються нижче встановленої межі тривоги. В разі
зниження сигналу нижче рівня тривоги – сумуються всі відліки сигналу у вікні. Таким чином
отримуються накопичення ненульових значень в сигналі і відповідно підвищення коефіцієнту
рівня тривоги.

0, if x[i ]  Alarm _ level
w

 x[i ], else
 i 1
, де

(1)

x[i] – і-й відлік сигналу, а w – розмір вікна.
Результати експерименту
На рис. 2 наведено відрізок реального сигналу, з поміченим червоною пунктирною лінією

порогом спрацювання тривоги, а також сигнал коефіцієнта, розрахованого за допомогою
запропонованого алгоритму. Із зображених на рисунку графіків можна зробити висновок, що
алгоритм має низьку чутливість до короткочасних пікових знижень сигналу за межі встановленої
тривоги та навпаки чутливий до хоч і не високих по амплітуді, проте довготривалих виходів
кривої за допустимі межі.
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Рис. 2. Початковий сигнал та сигнал коефіцієнта тривоги
Висновки
В даній роботі запропоновано алгоритм віконної обробки даних сатурації крові киснем
(SpO2). Даний метод має низьку чутливість до короткочасних пікових викидів сигналу і краще
відстежує не такі амплітудні, але довготривалі виходи сигналу за встановлені межі.
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СЕКЦІЯ №4: «ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ»
УДК 621.37
ДАТЧИК ТИСКУ НА ОСНОВІ ЛІНІЇ ЗАТРИМКИ З ІНТЕГРОВАНОЮ МЕМБРАНОЮ
С.М. Ворвихвост, О.В. Бублей, О.М. Кузьменко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: FITT@i.ua
Приведено результати фізико-математичного моделювання датчику тиску на
поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), що представляє собою лінію затримки (ЛЗ) з
інтегрованою чутливою до тиску мембраною. В якості п’єзоелектричного матеріалу
пристрою було застосовано плівку AlN товщиною 1-5 мкм. Проведено механічний аналіз
властивостей мембрани під тиском, аналітично визначено залежність величини прогину
від тиску. Обчислено та побудовано графічно залежності частоти та відносного зсуву
фази для описаного пристрою від прикладеної до нього зовнішньої дії. Обґрунтовано
доцільність використання структури AlN-SiO2-Si для виготовлення такого типу пристроїв.
This paper presents results of physical-mathematical simulation of pressure sensor on
surface acoustic waves (SAW) made in form of a delay line (DL) with integrated pressuresensitive membrane. A film of AlN 1-5 microns thick was used as a piezoelectric material for
the device. Mechanical analysis of the membrane properties under pressure has been made,
and a relationship between pressure and deflection values has been analytically defined. Data
of the applied force influence on frequency and relative phase shift for the depicted device
have been calculated and presented in a graphical form. Practical usefulness of AlN-SiO2-Si
structure for such type devices has been proved.
Ключові слова: поверхневі акустичні хвилі , ПАХ, датчик тиску на ПАХ.
Key words: surface acoustic waves, SAW, SAW pressure sensor.
Вступ
Останнім часом значного поширення набули системи автоматичного вимірювання та
контролю, що засновуються на використанні різного типу датчиків. Разом із підвищенням вимог
до

зазначених

систем,

вимоги

до

датчиків,

що

стосуються

їх

чутливості,

точності,

енергоспоживання, швидкодії та можливості використання бездротового інтерфейсу, також
стають дедалі жорсткішими.
На сьогоднішній день в галузі датчиків та сенсорів співіснують два основних принципи
збудження та детектування [1]:

електростатичний, що є легко інтегрованим та високо

температуро-стабільним, однак, є дуже обмеженим з точки зору можливості функціонування при
великих густинах енергій, а також необхідності значних напруг живлення, що йде в розріз з
тенденціями кремнієвої інтеграції в мікроелектроніці, та

п’єзоелектричний, характерний

можливістю роботи із значними густинами енергії, а також нижчими напругами живлення.
У зв’язку з цим, перспективною є розробка датчиків на поверхневих акустичних хвилях
(ПАХ) з інтегрованими чутливими елементами. Такі пристрої є автономними, не потребують
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джерел

живлення

(або

ж

відзначаються

низьким

енергоспоживанням),

можуть

використовуватися в екстремальних середовищах, встановлюватися на рухомі елементи
механізмів і машин та витримувати значні механічні навантаження. Значною перевагою ПАХсенсорів є можливість організації бездротової передачі даних між датчиком та приймачем із
подальшою їх обробкою засобами обчислювальної техніки.
ПАХ-датчик тиску з інтегрованою AlN-SiO2-Si мембраною
I. Конструкція та принцип роботи
На рис.1 приведено зображення датчика тиску на поверхневих акустичних хвилях з
інтегрованою мембраною. Зовнішня фізична дія локалізується (наприклад, за допомогою
діафрагми) на робочій ділянці чутливого елементу (1). Вхідний електричний сигнал подається
на зустрічно-штировий перетворювач (ЗШП,2), що генерує ПАХ, яка поширюється в двох
взаємно протилежних напрямах. Одна з хвиль – паразитна – зазнає поглинання збоку
абсорбера (3), інша ж є чутливою до зміни параметрів її поширення від вхідного ЗШП до
вихідного.

Рис. 1. Датчик тиску на ПАХ з інтегрованою мембраною. Конструкція на основі лінії
затримки
Загальний принцип роботи пристрою заснований на явищі зміни параметрів шару
звукопроводу, яким поширюється ПАХ, під дією прикладеного до нього зовнішнього тиску, що, в
свою чергу, викликає відповідну зміну швидкості акустичної хвилі, певним чином пов’язану із
величиною зовнішньої дії, яка вимірюється.
Величина тиску p, що призведе до прогину мембрани h, що, в загальному випадку, може
складатися з n шарів, виражається рівністю [2]:

p

4.2  n Ei ti3 

h 
a 4 n 1 (1  i2 ) 

1.58  n Ei ti  3


h
a 4 n 1 (1  i ) 

(1)

де a – половина довжини мембрани, Ei, - модуль Юнга i-го шару, ti, - товщина i-го шару υi –
коефіцієнт Пуассона для i-го шару, h – величина деформації (прогину).
Взагалі кажучи, дія тиску на чутливу мембрану зводиться до зміни часу затримки сигналу,
що в свою чергу пов’язане з ефектами зміни швидкості та зміни довжини лінії затримки (ЛЗ) під
дією зовнішніх деформуючих сил. При цьому, зміна швидкості ПАХ пов’язана із модуляцією
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пружних сталих при прикладенні тиску до чутливого елементу, а зміна довжини ЛЗ – із пружною
деформацією мембрани. Результати кількісного розрахунку цих двох ефектів приведено у
наступному розділі.
II. Зміна частоти пристрою в залежності від коефіцієнтів пружності мембрани
Фазова швидкість хвилі, що є величиною, яка цілком залежить від властивостей
матеріалу, яким поширюється ПАХ, в загальному випадку визначається з рівності:

vÔ 

ñ*
,


(2)

де c* - лінійна комбінація коефіцієнтів пружності cikjm, ρ – густина матеріалу звукопроводу.
Прикладений тиск викличе статичні напруження та деформацію, а отже, призведе до
зміни швидкості ПАХ:

v c * 


v
2c * 2

(3)

В результаті математичного моделювання роботи датчика тиску на ПАХ було, зокрема,
отримано графіки залежності абсолютної зміни частоти вихідного сигналу від прикладеного
тиску (рис.2) в термінах зміни лише пружних сталих матеріалу мембрани. При цьому
центральна частота (частота ПАХ при P=0) становила 640 МГЦ.

Рис. 2. Графіки залежності Δfpe(P) для різних товщин чутливих елементів
Виходячи з отриманих результатів (рис.2) максимальна чутливість пристрою досягається
при можливо більших відхиленнях значення нормалізованої товщини мембрани від значення
kh=2.67, що відповідає абсолютній товщині мембрани в 3.4 мкм. Зменшення товщини мембрани
обмежене довжиною хвилі ПАХ, в той час як збільшення – пов’язане із технологічними
проблемами формування структури із заданою кристалічною орієнтацією.
III. Зміна частоти пристрою в залежності від довжини лінії затримки
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Прикладення тиску до мембрани, нерухомо зафіксованої з двох сторін, призведе до зміни
довжини ЛЗ, що в свою чергу зумовить зміну часу затримки, а отже, і центральну частоту
пристрою f0. Для кількісного порівняння цього ефекту з ефектом зміни частоти в термінах
модуляції лише пружних сталих чутливого матеріалу, було побудовано графіки залежності
частоти сигналу від прикладеного тиску для різних значень товщини мембрани (рис.3).

Рис. 3. Графіки залежності Δfpl(P) для різних товщин чутливих елементів
З приведених залежностей очевидно, що більша чутливість притаманна мембранам
меншої товщини, що, безумовно, пов’язано із більшими значеннями їх абсолютних деформацій
Δd.
Висновки
За результатами математичного моделювання роботи датчика на ПАХ з інтегрованою
мембраною

було побудовано графічні залежності абсолютної зміни центральної частоти

датчику на ПАХ при f0=640 МГЦ. При цьому було окремо розглянуто вплив модуляції довжини
лінії затримки та вплив зміни коефіцієнтів пружності інтегрованої мембрани на частоту ПАХ.
Було отримано, що ефект зміни пружних сталих значно переважає ефект зміни часу
затримки. Зокрема, для шару AlN з нормалізованою товщиною kh=0.785, чутливість в першому
-11

випадку склала -286∙10

-1

-11

Па , тоді як у другому – лише -3.6∙10

-1

Па . Аналогічні результати

було отримано і для більших значень товщин мембрани.
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УДК 621.317.31
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ НАДМАЛИХ СТРУМІВ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ СЕНСОРІВ ІЗ
СТРУМОВИМ ВИХОДОМ
В.П. Зубар
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: ZSS.inbox@gmail.com
Сучасна електроніка часто потребує вимірювання надмалих сигналів (струму чи
напруги), діапазон яких значно нижче діапазону шуму, що викликає значні труднощі при
вимірюванні. В статті розглядаються основні проблеми що впливають на вимірювання
таких сигналів, а також методи боротьби з ними. Як результат досліджень цієї теми є
схемотехнічне рішення перетворювача, що дозволяє вимірювати струми в діапазоні від
кількох мкА до сотні мкА.
Modern electronics requires the measurement of ultra-low values from sensors. The
problems of measuring ultra-low currents are considered, recommendations for circuit design
of current transducer are given. The result of article is a circuit of transducer which can
measure a current in a range of some µA to hundred µA.
Ключові

слова:

Надмалі

струми,

схема

перетворювача

струму

в

напругу,амперметричний сенсор.
Key words: Ultra small currents, current transducer circuit, amperometric sensors
Вступ
Часто в електроніці постає задача вимірювати надмалі струми (або напруги) в діапазоні
від декількох наноампер до сотень мікроампер. Якщо суттєвих проблем при вимірюванні струмів
у діапазоні міліампер – десятків ампер на сьогоднішній день немає, то вимірювання надмалих
струмів викликає значні труднощі, які пов’язані з тим, що шуми вимірювального тракту можуть
виявитись на порядки більшими ніж необхідний діапазон вимірювання. Тому при вимірюванні
таких струмів необхідно виконувати цілий ряд запобіжних мір щодо зниження шумів та
компенсацію всіх негативних зовнішніх впливів (наприклад, температури).
Проблеми вимірювання
Як було сказано вище, основною проблемою вимірювання надмалих струмів або напруг є
шуми. Причин їх виникнення багато – найважливіша причина це температурні явища (наприклад
зміна опору, ємності, порогової напруги транзисторів, тощо, або що ще гірше – генерування
струмів внаслідок зміни температури (термо- електрорушійної сили (ЕРС))). Якщо ці величини
не мають суттєвого впливу при вимірюванні струму в діапазоні від одиниць міліампер і більше,
то при вимірюванні струму в діапазоні мікроампер вони можуть суттєво змінити результат
вимірювання і не завжди це можна виявити.
Другою важливою проблемою являються неконтрольовані електромагнітні поля (завади),
які виникають внаслідок роботи інших електронних приладів поруч, або електромагнітних
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природних явищ. Якщо температурний вплив на вимірювальний прилад можна передбачити або
навіть виміряти, то електромагнітний вплив майже непередбачуваний (хоча б тому, що
температура це скалярна величина, а електромагнітні хвилі це тензор).
Схемотехнічні рішення
Класичний підхід до вимірювання струму – резистивний шунт і вольтметр що вимірює
напругу на ньому. Є ще один варіант вимірювання – використання перетворювача струму в
напругу на основі операційного підсилювача (рис.1) – трансімпедансного підсилювача.
Напруга на виході такого перетворювача дорівнює величині вхідного струму помноженому
на величину опору R1 зі знаком мінус:
Uвих = - Iвх ∙ R1

(1)

Рис. 1. Перетворювач струму в напругу на операційному підсилювачі
Ця схема працює наступним чином: операційний підсилювач намагається створити на
інвертую чому вході потенціал що дорівнює потенціалу неінвертуючого входу – тобто потенціал
землі (0В). Цей потенціал створюється за рахунок компенсуючого струму що тече з виходу
операційного підсилювача через R1 в вхідне джерело Iвх.. Отже на інвертуючому вході
встановиться потенціал 0В («віртуальна земля»), а для джерела струму така схема являє собою
нульовий опір на землю. Тому основна перевага такої схеми – відсутність шунта, вхідний опір
схеми дорівнює 0 Ом. Така схема компенсує ємність датчика та його кабелю підключення.
Схема чудово підходить коли необхідно виміряти струми близько кількох сотень мікроампер –
десятки міліампер. Струми вище десятків міліампер такою схемою вимірювати недоцільно,
оскільки операційний підсилювач пропускає через себе вимірюваний струм, що призводить до
його розігріву. Вимірювати такою схемою струми менше сотні мікроампер набагато важче,
оскільки на результат буде впливати вхідний струм операційного підсилювача, напруга зсуву (це
головна проблема цієї схеми), а також дрейф нуля.
Є схемотехнічні рішення що дозволяють покращити характеристики такої схеми, але вони
значно ускладнять схему, призведуть до необхідності окремо налаштовувати кожен екземпляр
приладу, і не завжди дадуть очікуваний результат.
Також в цієї схеми є ще один суттєвий недолік, що інколи просто недопустимий: ця схема
сама може являтись джерелом струму – щоб компенсувати напругу зміщення схема повинна
видати надлишковий струм в вимірюване джерело струму (також це одна з причин виникнення
похибки вимірювання).
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Класичний підхід – шунт і вольтметр
Шунт не повинен вносити завад, не повинен генерувати шумів, повинен мати нульовий
температурний коефіцієнт опору (ТКО) і нульову термо-ЕРС. Також його характеристики повинні
бути стабільними у часі. Для вимірювання струмів від міліампер ці вимоги майже не мають
значення, але в діапазоні до сотні мікроампер вони можуть суттєво вплинути на результат.
Розглянемо вимоги до вольтметра. Наприклад, діапазон струму що необхідно виміряти –
до 1мкА. Шунт оберемо 100 Ом. За законом Ома, максимальна напруга на шунті буде 100мкВ.
Шунт більшого опору не завжди допустимий. 100мкВ – багато це чи мало? Для порівняння,
падіння напруги на прямо зміщеному кремнієвому p-n переході змінюється на 2мВ на 1ºС – в 20
разів більше ніж весь діапазон вимірювання. Цей факт одразу відкидає більшість схем на
дискретних елементах, не кажучи вже про різницю параметрів односерійних дискретних
деталей.
Нам необхідно підсилити напругу хоча б в 10 000 разів щоб отримати напругу в 1В яку
виміряти набагато легше. Але підсилити сигнал в 10тисяч разів означає й підсилити всі побічні
впливи (електромагнітні завади, паразитні струми, тощо) які мають приблизно такий же порядок
що і вимірювана величина. Якщо намагатись використати стандартні схеми ввімкнення
операційних підсилювачів (інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі) ми підсилимо напругу
зміщення так що на виході будемо мати максимальне значення напруги без сигналу взагалі.
Схеми що дозволяють компенсувати цю напругу зміщення навряд чи допоможуть, оскільки вони
самі стануть причиною похибки. В даному випадку вихід є лише один – схеми диференціальних
підсилювачів, вимірювальних (інструментальних) підсилювачів, при чому лише в інтегральному
виконанні.
Сучасні інструментальні підсилювачі мають коефіцієнт підсилення кілька тисяч. Задавати
підсилення вище кількох тисяч не рекомендується, оскільки стабільність параметрів значно
погіршується. Якщо необхідно підсилити сигнал більше ніж в 1000 разів краще використати 2
каскади підсилення – на інструментальному підсилювачі задати підсилення 1000 і на
наступному підсилити до необхідного рівня. У нашому випадку це 10.
Отже схема складається з двох каскадів: перший на інструментальному підсилювачі,
другий на звичайному операційному підсилювачі по неінвертуючий схемі.
Розрахуємо схему під такі параметри:
- діапазон вхідних струмів: 0-10мкА;
- діапазон вихідної напруги 0-5В;
- Шунт 100 Ом.
Напруга на шунті становить 1мВ. Отже необхідний коефіцієнт підсилення дорівнює 5000.
В якості інструментального підсилювача ми обрали INA333. Цей підсилювач має дуже малу
напругу зміщення – всього 25мкВ, коефіцієнт підсилення до 1000, дрейф нуля

0.1µV/°C ,

напруга живлення – 5В. В якості другого каскаду необхідно обрати операційний підсилювач Railto-Rail з напругою живлення 5В, і напругою зміщення не більше кількох мВ. Під ці параметри нам
підходить операційний підсилювач TS912. Загальна схема представлена на рис. 2
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В ній R1 – шунт, R2 задає підсилення DA1 (INA333) 1001 згідно [1]. R3 і R4 задають
підсилення другого каскаду на DA2 (TS912) рівним (1+20/4,99) = 5,008. С1 і С2 розміщуються
безпосередньо біля корпусів мікросхем для подавлення високочастотних завад на шині
живленні.
Результуюче підсилення схеми дорівнює 1001*5,008= 5013.

Рис.2. Загальна схема перетворювача для вимірювання малих струмів.
Оскільки напруга зміщення використаного інструментального підсилювача дорівнює
25мкВ, це означає, що схема не буде реагувати на струми до 0,25мкА, тобто виміряний
результат буде на 0,25мкА менший ніж реальний, тому його треба враховувати при розрахунку
результату:
-6

Iвх = Uвих/501300 + 0,25∙10

(2)

Застосування
Таку схему доцільно використати для нормування сигналів з амперметричних датчиків
газів, електрохімічних амперметричних датчиків, фотоперетворювачів, та будь яких інших
сенсорів що мають вихід по струму, або по напрузі (без шунта) величини яких становлять від
одиниць мікроампер до сотень мікроампер (змінивши коефіцієнт підсилення першого каскаду).
Вихід цієї схеми підключається до звичайного вольтметра що міряє напругу 0…5В або
до системи збору інформації, АЦП, тощо.
Висновки
Було проаналізовано проблеми, що виникають при вимірюванні надмалих струмів або
напруг, та запропоновано схему, що дозволяє вимірювати струми в діапазоні від 0,25мкА до
10мкА перетворивши такий сигнал у вихідну напругу 0 - 5В. Нами розроблена схема для
нормування сигналу з амперметричного газового датчика.
Література
1. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf
Рекомендовано до публікації: доцент Орлов А.Т.
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УДК 621.3
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД
А.С. Гомза
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: Anton.Gomza@isscctv.com.ua
В данной работе рассмотрена проблема организации современных лабораторных
практикумов. Проанализированы известные варианты решения проблемы, и предложено
создания

универсального

устройства

способного

стать

заменой

большинству

лабораторных стендов.
In this letter were investigated the problems of modern laboratory workshops for future
professionals in electronics. Considered the most obvious solutions to the problem, and
proposed a universal device able to be replaced most laboratory benches.
Ключевые слова: лабораторная работа, стенд, микроконтроллер, программируемая
логическая интегральная схема.
Key words: lab, workbench, microcontroller, programmable logic integrated circuit.
Вступление
Лабораторные работы являются обязательной составляющей подготовки специалистов,
которые должны иметь навыки исследовательской работы. Студенты закрепляют полученные
знания на практике, получают опыт групповой работы максимально приближенный к их
будущей профессиональной деятельности. Значения этого вида учебной деятельности для
подготовки специалистов в сфере электроники тяжело переоценить. В условиях сегодняшних
реалий большинство таких лабораторных стендов морально и физически устарели, поскольку
были оборудованы еще в советское время. Непростая экономическая ситуация и недостаток
финансирования сказывается на уровне подготовки специалистов, что заставляет задуматься о
возможных вариантах решения данной проблемы.
Описание проблематики
На данном этапе возможны несколько вариантов выхода из данной ситуации. Первым
вариантом является полная замена, как лабораторных стендов, так и измерительного
оборудования. Лабораторный стенд под каждую работу должен быть отдельно спроектирован и
изготовлен. Сложность проектирования и стоимость изготовления определяется спецификой
изучаемой дисциплины и самой лабораторной работы. Кроме того, для обеспечения
фронтального метода и индивидуальной работы студентов необходимо иметь 8-10 стендов для
выполнения одной лабораторной работы. Каждый лабораторный стенд должен быть обеспечен
комплектом измерительных устройств. Комплект измерительных устройств зависит от
специфики работы, однако в общем случае он включает несколько амперметров и вольтметров
(либо комбинированных приборов – мультиметров) и осциллограф. Именно осциллографы
имеют довольно высокую стоимость.
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Другим

вариантом

решения

проблемы

является

использование

виртуальных

симуляторов электронных схем. В качестве лабораторного стенда можно использовать
персональный компьютер с установленным на него специализированным программным
обеспечением. Наиболее известными продуктами этого класса являются Multisim, Microcap,
Proteus. Данные программы позволяют интерактивно создавать принципиальные схемы и
моделировать режимы их работы. Отдельно стоит программный пакет LabView производства
компании

National

Instruments.

Это

универсальная

среда

разработки

виртуальных

измерительных приборов, которая представляет собой инструмент прикладного графического
программирования, и используется в качестве стандартного инструмента для проведения
измерений, анализа

данных и последующего управления приборами и исследуемыми

объектами. LabView применяется во многих сферах научной деятельности (исследования в
области

физики,

математики,

механики),

инженерной

практики

(военные

объекты,

промышленные предприятия), а также для улучшения учебного процесса в университетах.
Основным

достоинством

виртуальных

лабораторных

стендов

является

гибкость,

поскольку они позволяют моделировать электрические схемы любой сложности, имея в
распоряжении всего лишь один персональный компьютер вне зависимости от типа схемы –
будь то цифровая либо силовая аналоговая схема. Возможности и функциональность
виртуальных измерительных приборов намного превышает аналогичные свойства реальных
мультиметров и осциллографов. Некоторые симуляторы позволяет создавать и моделировать
цифровые электронные схемы с участием микроконтроллеров, что позволяет проводить
лабораторные практикумы по дисциплинам связанными с микропроцессорной техникой. Однако
существенным

недостатком такого подхода, является то, что студенты не приобретают

навыков использования реальных измерительных устройств. А ведь опыт, полученный в ходе
работы с реальной аппаратурой, является ключевым для формирования специалиста, и
максимально приближен к его будущей профессиональной деятельности. Вторым недостатком
можно считать несовершенство программного обеспечения:

при определенных условиях

симулятор может работать некорректно, давая сбои либо выводя неправильные результаты.
Также производительность симулятора зависит, во-первых, от вычислительной мощности
персонального компьютера, на котором оно установлено, и, во-вторых, от сложности
моделируемой схемы, что при определенных условиях, может привести к очень низкому
быстродействию, что существенно замедлит выполнение лабораторной работы.
Решение
Оба вышеописанных варианта являются наиболее очевидными для формирования
лабораторных

практикумов.

измерительного
виртуальных

Однако

изготовление

оборудования является

симуляторах

не

дает

новых

стендов

крайне затратной, а

навыков

использование

и

покупка

нового

обучение студентов на
реальной

измерительной

аппаратуры.
Существует еще одно решение данной проблемы, позволяющее устранить указанные
недостатки. Предлагается создать универсальный лабораторный стенд, представляющий
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собой блок на основе микроконтроллера, который формирует на выходных клеммах стенда
сигналы, данные о которых заранее
занесенные

в

память

устройства.

Обобщенная структурная схема такого
стенда изображена на рисунке 1.
Универсальный
из

которых

задает

режим

работы

устройства.

Например,

определенный
исследуемого

сопротивление и тип нагрузки, частоту
источника питания,
имеется конкретный

Вычислитель

Интерфейсный
модуль

Память

V

лабораторный

стенд имеет внешние переключатели,
каждый

Внешние
переключатели

от ПК

A

Рис.1. Обобщенная структурная схема
универсального лабораторного стенда

типа сглаживающего фильтра и т.д. Для каждой лабораторной работы
набор переключателей. Вычислитель опрашивает состояние внешних

переключателей (тем самым определяя режим работы схемы) и извлекает из памяти данные о
сигналах в схеме, которые затем передает на соответствующие внешние каналы. Каждой
клемме лабораторного стенда отвечает определенный выходной канал вычислителя. Клеммы
используются студентами для контроля соответствующего параметра исследуемой схемы. К
ним подключаются необходимые измерительные приборы. На каждой паре клемм стенда
формируются сигналы, соответствующие напряжениям либо токам на определенных участках
схемы.
Сигналы могут иметь самую различную форму, частоту, амплитуду. Это зависит от
выполняемой лабораторной работы.
Интерфейсный модуль предназначен для соединения стенда с персональным
компьютером, для доступа с последнего к памяти устройства и изменению таблиц данных
сигналов.
Таким образом, на одной достаточно недорогой фиксированной элементной базе,
можно реализовать практически любой стенд для выполнения лабораторных работ. Причем
при выполнении лабораторной работы студенты будут использовать реальную измерительную
аппаратуру, чего не было бы при использовании виртуального лабораторного стенда.
Нюансы реализации
Стенд такого типа можно реализовать на различных видах современных цифровых
устройств, от которых зависят как функциональные возможности устройства, так и особенности
схемотехнических решений. При реализации стенда на микроконтроллере нужно учитывать
несколько основных нюансов. Микроконтроллер является микропроцессорным устройством, т.е.
он выполняет команду за командой. Таким образом, в зависимости от частоты и количества
каналов микропроцессору может не хватить вычислительной мощности для формирования
всех сигналов одновременно. Поэтому целесообразно применить датчики контроля состояния
клемм стенда, для определения к каким именно выходам подключены измерительные приборы.
В этом случае микроконтроллеру нужно одновременно формировать сигналы только на 1-2
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выхода, что не потребует больших вычислительных ресурсов. Если при выполнении
лабораторных работ требуется изменение частоты, то целесообразно применить принцип
прямого цифрового синтеза, чтобы не формировать для каждого изменения частоты отдельную
таблицу данных. При выборе микросхемы нужно учитывать разрядность, рабочую частоту,
количество внутренней памяти и наличие внутренних ЦАП.
Другим вариантом является использование программируемых логических интегральных
схем – CPLD, FPGA. Данные микросхемы подключаются через программатор к ПК, и с помощью
специализированного программного обеспечения конфигурируется логика работы микросхемы
в виде набора соединенных простейших логических элементов (элементов «И», «ИЛИ»,
триггеров, мультиплексоров и т.д.). В зависимости от мощности ПЛИС и типа корпуса
доступными для пользователя являются от 20 до нескольких сот выводов микросхемы. При
условии использования внешних 8-разрядных микросхем ЦАП (а не использования внутренних
ресурсов ПЛИС для их формирования) возможна одновременная работа нескольких десятков
независимых каналов, что является огромным достоинством применения ПЛИС.
Выводы
На базе современных цифровых устройств могут быть созданы универсальные и
сравнительно недорогие лабораторные стенды, с помощью которых можно проводить
лабораторные работы по различным курсам. Такие стенды на базе микроконтроллеров имеют
низкую стоимость и простоту изготовления, а при использовании программируемых логических
интегральных схем - большую гибкость, а конечное устройство более универсальным и
быстродействующим.
Литература
1. Рогаль В.В., Гайдук О.Ю. Віртуальний лабораторний стенд. Электроника и связь, №5,
2007, с.87-98.
2. Рогаль В.В., Гайдук О.Ю. Шляхи вдосконалення віртуального стенду. Перспективні
напрямки сучасної електроніки: Програма конференції та тези доповідей, 23 квітня 2008
року. – К.: НТУУ ”КПІ”.
3. Рогаль В.В., Зозуля О.Л. Віртуальний лабораторний стенд. Шляхи вдосконалення
віртуального стенду. Перспективні напрямки сучасної електроніки: Програма конференції та
тези доповідей, 23 квітня 2008 року. – К.: НТУУ ”КПІ”.
4. Калабеков Б.А., Цифровые устройства и микропроцессорные системы. – Москва.:
Высшая школа, 2003. – 336 с.
Рекомендовано к публикации: к.т.н., доцент. Рогаль В.В.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра ПЭ, Киев, Украина

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

241

СЕКЦІЯ №5: «КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ»
УДК 004.056.55
КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
В.В. Фолюшняк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: folyushnyak@gmail.com
У статті викладені основні принципи побудови криптографічних систем захисту
даних

і

розглянутий

процес

передачі

інформації

за

допомогою

декількох

взаємопов’язаних способів. Було охарактеризовано основні параметри надійності
криптографії. Розглядаються переваги використання криптографічної систем захисту
даних.
The article is presented the basic conception of the construction of the of cryptographic
systems. This system is needed for storing the information. Also it is considered the process
of transmission the information by a few interrelated ways. The basic parameters of reliability
of cryptography were described there. The cryptographic systems gives the advantages of the
protection of the information.
Ключові слова: криптографія, захист, шифрування, інформація.
Key words: cryptographic, defence, encryption, information.
Вступ
В наш час науково-технічна революція прийняла грандіозні масштаби в області обробки
інформатизації на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, зв'язку, а також сучасних
методів автоматизації. Інформація в сучасному суспільстві – одна з найкоштовніших речей в
житті, що вимагає захисту від несанкціонованого проникнення осіб що не повинні мати до неї
доступу.
Криптографія є методологічною основою сучасних систем забезпечення безпеки
інформації в комп'ютерних системах і мережах. Історично криптографія (у перекладі з грецького
цей термін означає «тайнопис») зародилася як спосіб прихованої передачі повідомлень.
Криптографія є сукупністю методів перетворення даних, направлених на те, щоб захистити ці
дані, зробивши їх даремними для незаконних користувачів. Такі перетворення забезпечують
вирішення трьох головних проблем захисту даних:
• захист конфіденційності переданих або таких, що зберігаються в пам'яті даних;
• підтвердження цілісності і достовірності даних;
• автентифікація абонентів при вході в систему і при встановленні з'єднання.
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Основні принципи побудови криптографічних систем
Розглянемо більш детально три основні функції, що забезпечують безпеку даних.
Цілісність і достовірність переданих даних зазвичай досягається за допомогою різних варіантів
технології електронного підпису, заснованих на однобічних функціях і асиметричних методах
шифрування.
Аутентифікація дозволяє встановлювати з'єднання лише між легальними користувачами і
запобігає доступу до засобів мережі небажаних осіб. Абонентам, що довели свою легальність
(автентичність), надаються дозволені види мережевого обслуговування.
Забезпечення конфіденційності здійснюється перш за все правильним використанням
криптографічних способів і засобів захисту інформації. Основою більшості криптографічних
засобів захисту інформації є шифрування даних.
Під шифром розуміють сукупність процедур і правил криптографічних перетворень,
використовуваних для шифрування і розшифрування інформації по ключу шифрування. Під
зашифровуванням інформації розуміється процес перетворення відкритої інформації (вихідний
текст) в зашифрований текст (шифрований текст). Процес відновлення вихідного тексту по
криптограмі з використанням ключа шифрування називають розшифровкою (дешифровкою).
Узагальнена схема криптосистеми шифрування показана на рис.1. Вихідний текст
переданого повідомлення (або інформації, що зберігається) М-коду зашифровується за
допомогою криптографічного перетворення

із здобуттям в результаті шифру-тексту С:

Відправник

Отримувач

Ключ шифрування
К1

Ключ розшифровки
К2

Шифрування Е

Шифрований текст
С

Розшифровка D

Незахищений канал

Повідомлення М

Повідомлення М

Рис. 1. Схема криптосистеми шифрування.
Формула прийому передачі повідомлення виглядає наступним чином:
(1)
Шифрований текст С, званий також криптограмою, містить вихідну інформацію М-коду в
повному об'ємі, проте послідовність знаків в ньому зовні представляється випадковою і не
дозволяє відновити вихідну інформацію без знання ключа шифрування

.

Ключ шифрування є тим елементом, за допомогою якого можна варіювати результат
криптографічного перетворення. Даний елемент може належати конкретному користувачеві або
групі користувачів і бути для них унікальним. Зашифрована з використанням конкретного ключа
інформація може бути розшифрована лише його власником (або власниками).
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Зворотне перетворення інформації виглядає таким чином:
(2)
Функція D є зворотною до функції Е і виконує розшифровку шифр тексту. Вона також має
додатковий параметр у вигляді ключа K2. Ключ розшифровки K2 повинен однозначно
відповідати ключу K1 в цьому випадку отримане в результаті розшифровки повідомлення Мкоду буде еквівалентне М. При відсутності вірного ключа К2 отримати вихідне повідомлення Мкоду = Мс за допомогою функції D неможливо.
Комбінована система захисту інформації
Як відомо, криптографічні системи класифікуються таким чином:
1.Симетричні криптосистеми, що є криптосистемою, в якій для шифрування і розшифровування
використовується один і той же ключ. Основним недоліком симетричного шифрування є те, що
секретний ключ має бути відомий і відправникові, і одержувачеві.
2.Асиметричні криптосистеми - це система, в якій для шифрування і для расшифрованія
використовуються різні ключі, що на відміну від симетричного значно зменшує можливість
втрати інформації Один з ключів навіть може бути зроблений загальнодоступним.
В обох цих системах є свої переваги та недоліки, тому об’єднавши всі позитивні аспекти
кожної із них і максимально оптимізувавши їх можна отримати надійно захищену передачу
даних. Одним із варіантів є комбінування різних способів. Передача і прийом даних буде
виконуватися різними методами, враховуючи специфіку обробки інформації кожного із них при
створені ключа.
Для передачі нашого повідомлення ми будемо використовувати квантову криптографію,
що має безперечні переваги перед звичайними методами. Природа секретності квантового
каналу зв'язку полягає в переході від сигналів, де інформація кодується імпульсами, що містять
тисячі фотонів, до сигналів, де середнє число фотонів, що доводяться на один імпульс, не
більше одиниці (порядку 0,1), вступають в дію закони квантової фізики. Саме на використанні
цих законів у поєднанні з процедурами класичної криптографії заснована майбутня секретність.
Застосовуючи тут безпосередньо принцип невизначеності Гейзенберга, згідно з яким спроба
виробити виміри в квантовій системі спотворює її стан, і отримана в результаті такого виміру
інформація не повністю відповідає стану до початку вимірів. Спроба перехоплення інформації з
квантового каналу зв'язку неминуче приводить до внесення до нього перешкод, що виявляються
легальними користувачами. Ця ідея використовувати для захисту інформації природу об'єктів
мікросвіту - квантів світла (фотонів), поведінка яких підкоряється законам квантової фізики, є
найбільш актуальною.
Для забезпечення передачі фотонів на великі відстані з мінімальними спотвореннями
використовувати потрібно

волоконно-оптичних

лініях зв'язку (ВОЛЗ). На сьогоднішній день

вчені змогли показати можливість передачі даних по квантовому каналу з швидкістю від 100
Мбіт/с. Це стало можливо завдяки технології розділення каналів зв'язку по довжинах хвиль і їх
одноразового використання в загальному середовищі. Варіант використання ліній зв’язку в
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екстремальному середовищі призведе до падіння швидкості вдвічі, але цей недолік можливо
виправити збільшивши енергетику сигналу.
Користувач, який приймає повідомлення може його дешифрувати за допомогою
квантової-оптичної криптографічної системи для якої не потрібне підстроювання, а лише
синхронізація. Зазвичай на виході каналу виникають безладні коливання поляризації зважаючи
на дію зовнішнього середовища і подвійного променезаломлення в оптичному волокні. Але
використовуючи систему побудовану на використанні дзеркала Фарадея. Дзеркало Фарадея для
передачі повідомлення «повертає» поляризацію (напрям) відбитих фотонів на 90 градусів за
рахунок ефекту Фарадея (поворот поляризації) в спеціальному магнітооптичному склі,
поміщеному в магнітне поле. А при процесі прийому, всі поляризаційні і фазові спотворення
фотонів в квантовому каналі зазнають зворотні зміни, тобто автоматично компенсуються.
Технологія не вимагає налаштування квантового каналу і дозволяє працювати із стандартними
оптоволоконними лініями зв'язку, що дозволить уникнути подвійного променезаломлення і як
наслідок не вимагає регулювання поляризації.
Висновки
Криптографія сьогодні - це найважливіша частина всіх інформаційних систем: від
електронної пошти до стільникового зв'язку, від доступу до мережі Internet до електронної
готівки. Криптографія забезпечує підзвітність, прозорість, точність і конфіденційність.
На даному етапі квантова криптографія лише наближається до практичного рівня
використання. Діапазон розробників нових технологій квантової криптографії охоплює не лише
найбільші світові інститути, але і маленькі компанії, які лише початкують свою діяльність. І всі
вони вже здатні вивести свої проекти з лабораторій на ринок. Все це дозволяє сказати, що
ринок знаходиться на початковій стадії формування, коли в нім можуть бути на рівних
представлені і ті та інші.
Досить

ефективним

засобом

підвищення

стійкості

шифрування

є

комбіноване

використання декількох різних способів шифрування. Така криптографія, безумовно, дуже
перспективна, адже технології, використовувані там, дозволяють вивести безпеку інформації на
високий рівень. Залишилося трохи почекати, і вже дуже скоро квантова криптографія
забезпечить ще один рівень безпеки для організацій, що потребують цього.
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УДК 621.317.721
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УФ-ИСТОЧНИКАМИ НА БАЗЕ МИКРОСХЕМЫ IRS 2573D
В.Н. Андрюшкин
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: avn3@ukr.net
В статье проводится анализ существующих систем управления УФ–источниками.
Проанализированы их преимущества (простота в сборке, наличие систем контроля) и
недостатки (отсутствие плавного запуска, уменьшение срока службы ламп). Предложено
новое

решение

поставленной

задачи

с

использованием

специализированной

микросхемы IRS 2573D, имеющее ряд своих преимуществ, таких как: наличие плавного
запуска, защита от холостого хода и короткого замыкания, контроль срока службы ламп.
The article analyzes the existing control systems UV sources. Analyzed their advantages
(ease of assembly, the availability of monitoring systems) and disadvantages (no soft start,
reducing the life of the bulbs). A new solution to the problem by using a dedicated chip IRS
2573D, which has a number of advantages, such as the existence of a soft start, protection
against open circuit and short circuit protection, control lamp life.
Ключевые слова: Система управления, УФ – источники, IRS2573d, ультрафиолет.
Key words: Management system, UV - sources, IRS2573d, ultraviolet.
Введение
Системы УФ-излучения нашли широкое приминение в стерилизации воздуха и твердых
поверхностей,

дезинфекции

хроматографическом

анализе,

питьевой

воды,

искусственном

УФ-спектрометрии,
загаре,

анализе

реставрации.

минералов,

Широкая

область

приминения обусловлена их главными свойствами: бактерицидным действием (способностью
убивать микроорганизмы), способностью вызывать люминесценцию веществ (их свечение с
различной окраской испускаемого света) [1].
Отличие всех приборов, которые используют УФ излучение для дезинфекции, состоит
только в возможных объектах дезинфекции: воды, воздуха или твердых предметов. Поэтому
существенное различие наблюдается только в конструктивном исполнении приборов [2].
Для облегчения эксплуатации систем УФ-излучения необходимо ставить специальное
оборудование для отслеживания, контроля и обслуживания базовой системы, которое должно
выполнять следующие функции [2]:
1)

измерение интенсивности УФ-ламп;

2)

автоматическое отключение системы в случае снижения дозы облучения;

3)

контроль целостности лампы.

Для решения этих задач существуют различные устройства управления от простых
систем запуска до микроконтроллерных систем. Целью статьи является разработка системы
управления УФ-лампами, на базе специализированной микросхемы IRS 2573D.
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Системы управления УФ-источниками

Самой простой системой управления, является схема включения

УФ-источника,

приведена на рис.1 [3]. Система состоит из следующих элементов:
a) ПР – предохранитель;
b) Т – тумблер;
c) С – конденсатор;
d) DR – дроссель;
e) XZ – лампа;
f)

П – пускатель;

g) КЛ – контрольная лампа;
h) R – балластное сопротивление.

Рис.1. Система управления УФ-источником
Преимуществом

использования

такой

системы

являться

простота

в

сборке

и

эксплуатации.
При этом можно выделить следующие недостатки:
1) отсутствие системы контроля срока службы ламп;
2) отсутствие системы контроля интенсивности излучения;
3) отсутствие системы плавного запуска.
В таких системах срок службы ламп 70-75% от заявленого производителем времени, а
при интенсивном использовании, достаточно частом включении и выключении срок службы
снижаеться до 65%, заявленого производителем времени [2,3].
Следующим
микроконтроллеров

этапом
(МК).

развития
Один

из

систем

возможных

УФ-излучения,
вариантов

стало

построения

использование
такой

представлен на рис.2 [2].
Можно выделить следующие преимущества и недостатки таких систем.
Преимущество использования такой системы:
1) наличие плавного запуска, что увеличивает срок службы ламп;
2) наличие системы контроля, что позволит отслеживать все неполадки;
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3) наличие системы индикации.
Недостатки использования такой системы:
1) очень большой потребляемый ресурс;
2) потребность в программировании МК.

Рис.2. Система управления УФ-источниками на МК
Таким образом, главными недостатками существующих систем является отсутствие
системы контроля, системы плавного запуска, системы контроля срока службы ламп.
Для устранения этих недостатков предлагается система управления УФ – источниками на
базе специализированной микросхемы IRS 2573D.
Структурная схема предлагаемой системы представлена на рис. 3.

Рис.3. Система управления УФ – источниками на базе микросхемы IRS 2573D
Микросхема IRS 2573D

компании International Rectifier является специализированной

микросхемой электронного балласта и предназначена

для управления газоразрядными

лампами. В состав микросхемы входят: контроллер понижающего преобразователя, контроллер
мостового преобразователя, схема управления поджигом лампы и шесть драйверов силовых
транзисторов [4].
IRS 2573D обеспечивает контроль работы лампы в режимах поджига, разогрева,
нормальной работы, отказа. Также микросхема имеет перемножитель, позволяющий измерять
и контролировать мощность лампы. IRS 2573D обеспечивает комплексное обнаружение отказов
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и диагностику разомкнутой цепи, короткого замыкания, сбоев при зажигании и нагреве, а также
контроль срока службы лампы [5].
Микросхема IRS 2573D подает соответствующие параметры на «Систему запуска»,
которая, в свою очередь, генерирует ток плавного запуска, подаваемый на «УФ–источник».
«Система контроля» производит сбор данных и передает их обратно на микросхему. Таким
образом производится контроль работоспособности и интенсивности излучения.
В результате, предложенная система на базе IRS2573D реализует весь необходимый
функционал для управления газоразрядными лампами, что позволяет увеличить срок службы
лампы, производить контроль мощности лампы, организовать защиту от холостого хода,
короткого замыкания и перегрева лампы.
Выводы
Ранее, решая задачи в области управления УФ-лампами, разработчикам приходилось
использовать, как минимум, две микросхемы для раздельного управления «Системой запуска»
и «Системой управления». При этом невозможно было контролировать все режимы работы
лампы и отслеживать сбои во время ее эксплуатации. Предложенное решение на базе
специализированной микросхемы IRS2573D позволило реализовать весь необходимый
функционал для управления УФ-лампами.
Предложенная система обеспечивает режим поджигания лампы, ее работу на
постоянной мощности, а также отслеживание критических режимов: холостого хода, короткого
замыкания, перегрева и выхода лампы из строя.
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УДК 004.27
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ НА РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ
Т. Л. Захарченко
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: taras@ieee.org
Статья

призвана

доказать

эффективность

применения

реконфигурируемой

архитектуры для ускорения вычислений. В ней приведены примеры процедур
ускорения, и получено количественное и качественное сравнение вычислительных
архитектур с применением реконфигурируемой логикой и без. В качестве примеров
использовалась

реализация

алгоритмов

фильтрации

изображения

и

умножения

матрицы на вектор.
This paper is to prove effectiveness of reconfigurable logic application for computing
acceleration. In the article examples of computing acceleration are described, and quantitive
and qualitative comparison of computing architectures with and without usage of
reconfigurable

logic

devices

conducted.

As

examples

algorithms

of

matrix-vector

multiplication and image filtering were used.
Ключевые слова: вычислительная архитектура, ускорение, реконфигурируемая
логика
Key words: computing architecture, acceleration, reconfigurable logic.
Введение
Современные

вычислительные

архитектуры,

которые

строятся

на

базе

микропроцессоров с классическими архитектурами, невозможно назвать универсальными
решением вычислительных задач. К этому утверждению ведет сама суть этого понятия,
сформированного множеством устоявшихся типов архитектур[1]. Каждая такая архитектура
предусматривает команды, на извлечение которых из памяти уходит время, а так же наличие
особенностей, которые, возможно, будут не нужны для выполнения некоторых задач и которые
будут большинство машинного времени попусту занимать место на кристалле. С появлением
реконфигурируемых логических устройств отпадает необходимость использовать команды и
жестко специфицированные архитектуры. Пользователь свободен создавать собственные
вычислительные архитектуры для ускорения вычислений[2].
Вместе с этим все-таки существуют определенные приемы при конструировании
архитектур. Более того, все вычислительные архитектуры тесно связаны с разного рода
компромиссами и конструктору приходится их разрешать для каждой из конкретных задач. Так
постоянно ведется борьба между скоростью и количеством транзисторов, между этими двумя
критериями и финансовыми средствами и т.д.
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Результаты и их обсуждение

В ходе исследования разобраны две типовые задачи: умножение матрицы на вектор и
фильтрация изображения.
Умножение матрицы на вектор с использованием обычного микропроцессора может
быть представлено двумя вложенными циклами типа for, при условии, что матрица хранится в
формате "по столбцам".
Такой простой код несет в себе высокую нагрузку на процессор, количество операций при
его выполнении может быть огромным, для каждого элемента матрицы нужно выполнить
операцию извлечения из памяти как самого элемента матрицы, так и элемента вектора, на
который умножается матрица, операцию умножения, операцию инкрементирования итератора,
так же есть определенное количество других команд. Так же следует учесть промахи кэша
микропроцессора и получится довольно внушительное число. Так умножение матрицы 10х10 на
вектор будет занимать приблизительно 621 такт.
Это число можно значительно уменьшить, используя реализацию такого умножителя
матрицы на вектор на реконфигурируемой логике. Во первых в задаче присутствует
параллелизм уровня данных. Конечно, его эксплуатация возможна и на современных
многоядерных микропроцессорах, но она ограничена каналом обмена данными с памятью.
Использование же реконфигурируемой логики позволит закешировать все данные на кристалл
логического устройства и организовать к ним тип доступа, который лучше всего подходит для
данной конкретной задачи. Такую задачу легко распараллелить на число подзадач, равное
количеству строк и для каждой строки создать свой банк памяти. Умножитель в такой
реализации позволяет получить результат за 21 такт. Это тридцатикратное ускорение
вычислений, которое в принципе не достижимо с использованием микропроцессора, даже в
случае с параллельным программированием.
Фильтрация

изображения.

Для

примера

рассмотрим

фильтрацию

изображения

простейшим фильтром размытия (усреднения) изображения с ядром размером 3х3. Для
фильтрации таким фильтром усредняется значение яркости на области 3х3, оно и является
новым значением яркости центра области. Все изображение можно пройти с помощью двух
циклов: один по строкам, а второй -- по столбцам.
На реконфигурируемом логическом устройстве вычисление среднего уровня яркости
блока клеток можно организовать за один такт.
В ходе испытаний выяснилось, что для обработки изображения 16x16 пикселей таким
алгоритмом, необходимо 16790 тактов для ПК на базе процессора Intel Core i7 и 1160 тактов
для реализации на языке Verilog.
Выводы
Использование реконфигурируемой логики -- это один из способов преобразования
площади кристалла в вычислительную мощность. При том, один из самых эффективных, так
как есть возможность учесть специфические особенности задачи и при этом в некоторой мере
шаблонизировать решение. Степень шаблонизации решения целиком зависит от разработчика.
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Таким образом при использовании реконфигурируемой логики при проектировании существует
двумерное конструкторское пространство, где одна его ось -- ось компромисса быстродействиеплощадь, а вторая -- затраты на проектирование-шаблонизация (которая ведет к уменьшению
производительности) [3]. К недостаткам использования реконфигурируемой логики можно
отнести относительно низкие тактовые частоты. Таким образом хоть количество выполненной
работы в дискретном времени для реконфигурируемой логики намного больше чем для
классического микропроцессора, в метрическом времени этот выигрыш не такой большой.
Автор выражает надежду, что в скором будущем ситуации изменится в лучшую сторону.
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УДК 616.12-073.97-71
СЕГМЕНТАЦІЯ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕЙВЛЕТ АНАЛІЗУ
В.О. Таценко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: vatatsenko@gmail.com
Пропонується алгоритм сегментації електрокардіограм (ЕКГ) з використанням
багаторівневого вейвлет аналізу сигналів. Алгоритм був протестований, використовуючи
кардіограми, взяті з міжнародної бази даних електрокардіограм MIT-BIH Arrhythmia
Database. Тестовий матеріал має широкий набір форм: нормальні та патологічні сигнали,
сигнали, ускладнені шумами різних частот та потужностей. Точність локалізації QRS
комплексу ЕКГ складає 98%, точки J – 95%, T зубця – 86%, P зубця – 80%.
This article proposes an electrocardiogram (ECG) segmentation algorithm, using multiresolution wavelet analysis of signals. The algorithm was tested using ECG taken from
international electrocardiogram databases: MIT-BIH Arrhythmia Database. Test material has a
wide range: normal and pathological signals, signals, complicated by noise of different
frequencies and capacities. Accuracy of ECG QRS complex localization is 98%, the point J 95%, T wave - 86%, P wave - 80%.
Ключові слова: ЕКГ, вейвлет перетворення, фільтрація, багаторівневий аналіз.
Key words: ECG, wavelet transform, filtering, multiscale analysis.
Вступ
ЕКГ в нормі являє собою регулярний ритм з легко впізнаваними формами хвиль в
кожному періоді. Тим не менше, динамічна природа біологічних систем призводить до того, що
більшість біологічних сигналів являються за своїм характером випадковими та нестаціонарними.
З цієї причини сигнали динамічних систем слід аналізувати протягом тривалих періодів часу,
включаючи різні можливі стани системи. З практичної точки зору це означає, що для ефективної
діагностики, вивчення параметрів ЕКГ повинно проводитися протягом декількох годин. Це
призводить до значних обсягів інформації, що аналізується, тому вивчення сигналів виснажливе
і затратне по часу, а ймовірність пропустити важливу інформацію висока. До того ж, аналіз, що
виконується людиною, зазвичай буває суб’єктивним і носить якісний характер. [1]
Описані

вище

фактори

зумовлюють

неабияку

актуальність

автоматизованого

комп’ютерного аналізу сигналів ЕКГ. Вирішальним етапом такого аналізу являється процес
сегментації сигналу, основною метою якого є локалізація хвиль ЕКГ (QRS-комплексу, P та T
зубців). Велика кількість робіт присвячена вирішенню цієї проблеми. Описуючи найбільш
значущі з них, необхідно відмітити методи смугової фільтрації [2] та кореляційні алгоритми [3].
Основний недолік цих методів заключається в тому, що смуга частот, в якій знаходиться QRSкомплекс, може відрізнятися не тільки у різних пацієнтів, а й у різних періодах сигналу одного і
того ж пацієнта. Невизначеність форми, в цьому випадку, призводить до неточності алгоритму.
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Більш стабільними до відхилення форм сигналів є техніки з використанням диференційного
числення [4] та нейронні мережі [5], проте вони мають значно більшу обчислювальною
складністю.
Загальним недоліком для всіх зазначених методів є мала точність локалізації
низькочастотних сегментів сигналу, таких як P та T зубці, а також точки J. Перспективним в
цьому випадку є використання багаторівневого аналізу сигналів [6]. Мета статті – описати
прецезійний алгоритм пошуку основних сегментів та зубців сигналу ЕКГ, використовуючи техніку
багаторівневого аналізу сигналів на базі дискретного вейвлет перетворення.
Багаторівневий аналіз сигналів
Вейвлет перетворення – багаторівневий аналіз, ефективний при дослідженні сигналів,
що

містять

високочастотні

компоненти

короткої

тривалості

наряду

з

протяжними

низькочастотними компонентами. Математичні основи вейвлет претворення ґрунтовно описані
[6], тому зупинимось лише на принципах багаторівневого аналізу сигналів.
Можна навіть не знати природи вейвлетів, важливо лише, що кожному ортогональному
вейвлету відповідають 4 фільтри:

{hn } – низькочастотний фільтр розкладу;
{g n } – високочастотний фільтр розкладу;

~
{hn } – низькочастотний фільтр відновлення;
{g~n } – високочастотний фільтр відновлення;
Тоді послідовність вейвлет аналізу виглядає так: до сигналу
низькочастотний фільтр розкладу

x  x{n} застосовується

{hn } з децимацією для отримання згладженої складової

A  { Ak } , після чого застосовують високочастотний фільтр розкладу {g n } з децимацією для
отримання деталей

D  {Dk } , які були втрачені при згладжуванні. Коефіцієнти A  { Ak }

називають коефіцієнтами апроксимації першого рівня розкладу і позначають

A1  { A1,k } . Масив

D  {Dk } називають деталізуючими коефіцієнтами першого рівня розкладу і позначають
D1  {D1,k } . Повторюючи процедуру розкладу необхідну кількість раз j, замість сигналу

x  x{n} отримують серію коефіцієнтів. [6]
Вейвлет аналіз сигналу заключається у вивченні і обробці отриманих коефіцієнтів різних
рівнів. Після обробки коефіцієнтів розкладу, сигнал відновлюється в зворотному порядку
шляхом використання фільтрів відновлення

~
{hn } та {g~n } .

Алгоритм
При

розробці

алгоритму,

в

якості

базисної

функції

розкладу

використаний

ортонормальний вейвлет Добеши “db4”. Використання саме цього вейвлету обумовлено тим, що
його форма подібна до форми QRS-комплексу, а енергетичний спектр “db4” зосереджений
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навколо низьких частот. Коефієнти відповідних фільтрів розкладу та відновлення вейвлету
зведені до табл. 1
Таблиця 1. Коефіцієнти фільтрів розкладу та відновлення вейвлету ‘db4’

{hn }

-0,0106

0,0329

0,0308

-0,1870

-0,0280

0,6309

0,7148

-0,2304

{g n }

-0,2304

0,7148

-0.6309

-0,0280

0,1870

0,0308

-0,0329

-0,0106

~
{hn }

0,2304

0,7148

0,6309

-0,0280

-0,1870

0,0308

0,0329

-0,0106

{g~n }

-0,0106

-0,0329

0,0308

0,1870

-0,0280

-0,06309

0,7148

-0,2304

В результаті послідовного виконання процедури розкладу j = 6 разів, отримується масив
апроксимуючих

{a6 } та деталізуючих {d1 , d 2 ,..., d 6 } коефіцієнтів. Типовий результат такого

розкладу представлений на рис .1.

.
Рис. 1. Вейвлет розклад ЕКГ на 6 рівнів
З

рис.

коефіцієнтами

1

помітно,

що

високочастотні

шуми

сигналу

ЕКГ

репрезентуються

{d1} , дрейф ізолінії – коефіцієнтами {a6 } , місцезнаходження та параметри

QRS-комплекса –

{d 2 , d 3 } , місцезнаходження та параметри P та T зубців – {d 5 , d 6 } . Тому, для

визначення положення QRS-комплексу, необхідно всі коефіцієнти, окрім

{d 2 , d 3 } прийняти

рівними нулю, після чого відновити сигнал, послідовно застосувавши відновлюючі фільтри
та

~
{hn }

~
{g~n } . Отриманий результат Yd 2,d 3 , піднести до квадрату та пропустити через інтегруючиий

фільтр типу ковзаючого вікна, що задається таким рівнянням (1).

y ( n) 

1
[ x(n  ( N  1))  x(n  (n  2))  ...  x(n)]
N

(1)

Для частоти дискретизації fs = 200 Гц ширина вікна N виберається рівною 30.
Вихідний сигнал, отриманий в результаті попередніх операцій, розділяється на відрізки, на
яких значення сигналу перевищує деякий адаптивний поріг. Положення максимуму сигналу на
кожному з відрізків відповідає положенню R зубця (Rloc) QRS-комплексу на ЕКГ. Величина
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адаптивного порогу обчислюється пороговою процедурою (thresholding) алгоритма ПанаТомпкинса [1]. Положення максимуму сигналу

~
Yd 2,d 3 на проміжку Rloc  t  Rloc  0,15 відповідає

положенню точки J на ЕКГ.
Для визначення низькочастотних P та T зубців ЕКГ, необхідно всі коефіцієнти, окрім

{d 5 , d 6 } прийняти рівними нулю, після чого відновити сигнал, послідовно застосувавши
операції відновлення з відновлюючими фільтрами
першого екстремуму результуючого сигналу

~
{hn } та {g~n } . В цьому разі положення

~
Yd 5, d 6 справа і зліва від зубця R відповідає

положенням зубців T та P відповідно.
Висновки
Розроблений

алгоритм

був

протестований,

використовуючи

кардіограми,

взяті

з

міжнародної бази даних електрокардіограм MIT-BIH Arrhythmia Database. Отримана точність
знаходження QRS-комплексу складає 98%, точки J – 95%, T зубця – 86%, P зубця – 80%.
Порівняно невисока точність виявлення низькочастотного та низькоамплітудного P зубця
пов’язана з наявністю QRS-комплексу, що має значно більшу амплітуду. Описаний алгоритм може
бути покарщений, шляхом ліквідації домінуючого впливу QRS-комплесу. Для цього виявлений
QRS-комплекс пропонується заміняти базовою лінією. Базова лінія визначається шляхом аналізу
декількох відліків, що передують QRS-комплексу.
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СЕКЦІЯ №6: «ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА
ТЕХНІКА»
UDC 621.3

THE PARTICULARITIES OF EMPLOYING DC-DC CONVERTERS FOR THE PURPOSE OF
COORDINATING THE PHOTOVOLTAIC MODULE WITH THE LOAD

Ievgenii Kyrychyk
NTUU «KPI», Faculty of Electronics, Kyiv, Ukraine, e-mail: Best_Ukr@i.ua

The particularities of using different types of DC-DC converters for the purpose of
maximizing the power flow from the array to the load is analyzed in this paper. It has shown
that the selection of the converter depends on the ratio of internal resistance of the
photovoltaic module to the load resistance. In order to always select the maximum possible
power from array its output current has to be direct.
Key words: photovoltaic module, DC-DC converter, load resistance, the resistance of the
photovoltaic module.

Introduction
One of the most important problems of our day is the energy problem. The continuous use of
fossil fuels has caused fossil fuel reserves to be reduced and has drastically affected the environment,
depleting the biosphere and cumulatively adding to global warming. That is why renewable sources
like wind energy and solar energy are so popular nowadays. The main advantages of these kinds of
energy are ecology and inexhaustibility. Solar energy is long-term today. But on the other hand high
cost and low efficiency of photovoltaic modules are the main disadvantages because of which they not
widely spread. In order to increase its efficiency it’s important to ensure the operating point of a solar
cell on the maximum power point (MPP), or close to it [1]. Specific circuits, called Maximum Power
Point Trackers (MPPT), are employed for this purpose. Usually, the MPPT is obtained by interposing a
device between the photovoltaic generator and the load. By acting on the parameters of this device it
is possible to guarantee the operating point as being the MPP.

1. Operation of a solar array on the maximum power point
Photovoltaic modules (PM) are semiconductor devices able to directly convert the incident solar
radiation into electric energy. Current – voltage (I - V) and power – voltage (P - V) curves are the main
characteristics of solar cells, as can be seen in Fig. 1. The critical parameters of load characteristic (I V) is open-circuit voltage (VOC), when value of load resistance is infinite, and short-circuit current (ISC)
– load resistance is equal to zero. It is important to emphasize that the output power of a photovoltaic
module in these points (VOC and ISC) is equal to zero, because all the energy is dispersed inside the
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cell. While they work some current and voltage are generated, thereby power flows from the solar
array (source of energy) to the load (consumer). If the operating point (OP) is on the MPP (VMPP; IMPP)
the maximum power flow from the photovoltaic module to the load is obtained.

Fig. 1. Photovoltaic I-V and P-V characteristics
As known from the theory of electric circuits [2], in order to always ensure the maximum power
flow from the source to the load some condition has to be achieved: Ri = RL, where Ri = internal
resistance of power supply; RL = load resistance. It is important to note that if the characteristic of the
power supply is linear (linear internal resistance), the above condition is valid. Let’s take a look at the
condition when internal resistance is not linear (I-V characteristic of solar array).
Choosing the operating point in the I-V curve and marking it like “1”, can be seen in Fig. 1. The
current and voltage in this point is І1 and U1 respectively, therefore power:
P1=I1U1

(1)

We can place an operating point (p.1) nearby to point 2. For this point we can write: І2=I1-ΔI,
U2=U1+ΔU. Therefore the power in p. 2 is:
P2=I2U2=(I1-ΔI)(U1+ΔU)= I1U1+ I1ΔU- ΔIU1 -ΔIΔU

(2)

We can determine the change of power while moving the operating point from p. 1 to p. 2:
ΔР= P2- P1= I1U1+ I1ΔU- ΔIU1 –ΔIΔU- I1U1≈ I1ΔU- ΔIU1

(3)

since value of ΔIΔU is too small compared to I1ΔU and ΔIU1.
The location of the operating point depends on the sign of ΔР. If it is located on the left, relative
to the MPP, ΔР has sign “-”, if on the right, the sign is “+”. If ΔР=0 this means that the OP is located
right on the MPP. Comparing the (3) with zero we can get the necessary condition:

U 1 U

I1
I
where

(4)

U1 / I1  RL , and U / I  rOUT .

Thereby, the maximum power take-off from a solar array is possible when the values of the
output resistance of the photovoltaic module and the load resistance are equal.
Because of changes of RL and rOUT in real conditions it is very important to employ some
devices (been mentioned above) to coordinate the solar array with the load. DC-DC converters can be
used to realize this purpose [3]. Acting on the converter duty cycle (D) it is possible to guarantee
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maximum power take-off from the PM. Let’s analyze the three main types of DC-DC converters: Bucktype, Boost-type and Buck-Boost-type as devices for coordinating the PM with the load. In Fig. 3 is
shown three main diagrams of converters and their time graphs.
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Fig. 2. Diagrams of DC-DC converters and time graphs. а) Buck; b) Boost; c) BuckBoost
If a DC-DC converter does not have any power losses it is possible to write:
U1I1=U2I2

(5)

where U1 and I1 = average inputs U and I of converter, U2 and I2 = average outputs U and I of
the converter.
As known from [3] for the Buck converter it is possible to write:

U 2  U1  D and І 2  І1 / D .

where D = duty cycle.
Since U1 and I1 is equal with the outputs of the current and voltage of the PM for the coordinate
process we can write:

U1 / I1  rOUT and U 2 / I 2  RL . Substituting the expressions of U2 and I2 in

expression of RL it is possible to write:

D 2  U1 / I1  RL . Where D can be defined as:
D  RL / rOUT

(6)

Since the duty cycle is theoretically limited between 0 and 1 the Buck converter can be used if:

RL  rOUT

(7)

According to what was written above, for the Boost converter it is possible to write:

D  1 rOUT / RL

(8)

The Boost converter can be used if:

RL  rOUT

(9)

For the Buck-Boost converter:

D

1 D

RL
rOUT
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Therefore the Buck-Boost converter can be used regardless of the ratio between RL and rOUT.
Analysing the time graphs, is it important to emphasize that the input current of the Boost-type
converter is uninterrupted, whereas the Buck and the Buck-Boost converters have interruptions in
current, as can be seen in Fig. 2. Let’s look at how the form of the input current of the converter affects
the power take-off process. In the case when the current is direct and its value is ІMPP the maximum
possible power take-off from the PM is possible to achieve, In Fig. 3 it is colored in grey. If fluctuations
are present in the current then the taking-off power from the solar array is less in comparison with the
maximum possible power. In Fig. 3 it is marked by a red line. According to the above presented it is
obvious that the power take-off by the Boost converter is much more than by the Buck and the BuckBoost converters because of their interrupted input current. In order to overcome this disadvantage the
input capacitor of the converter can be used for the purpose of ensuring the uninterrupted input
current of the PM.
It is important to notice that if the load of a solar array is a storage cell then the process of the
power take-off has some peculiarities and requires additional analysis.
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Fig. 3. The Power take-off while the current is direct and fluctuates
Conclusions
Therefore a Buck converter is expedient to use when R L ≤ rOUT, A Boost converter - RL ≥ rOUT. A
Buck-Boost converter can be used independently of the values of R L and rOUT. In order to take-off the
maximum possible power the output current of the PM (the converter’s input current) has to be direct.
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УДК 621.15
ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
Д. И. Гомма
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: LLDima@ukr.net
Двухуровневая система электропитания автомобиля (42В и 14В), рассмотренная в
данной

статье,

предназначена

для

постепенной

замени

устаревшего

стандарта

электроснабжения 14В. Двунаправленный преобразователь, который соединяет линию
42В

с

линией

14В

позволяет

осуществить

режим

обмена

энергией

между

аккумуляторами автомобиля. В статье рассмотрена схема преобразователя, а также
потери энергии в элементах преобразователя при пульсирующем токе индуктивности.
A two-tier system (42V and 14V) considered in this article is designed to gradually
replace obsolete automotive standard 14V power supply. DC-DC converter, which connects
the 42V line to 14V allows for bidirectional operation between the car battery. Converter circuit
and the loss of energy in the cell converter with pulsating current inductor are presented in
this article.
Ключевые слова: двунаправленный DC-DC преобразователь, двухсторонний обмен
энергией.
Key words: Bi-directional DC-DC converter, two-way exchange of energy.
Введение
С каждым годом электрическая мощность потребляемая автомобилем и его бортовым
оборудованием растет[1]. Новый стандарт для автомобильных электрических систем основан
на напряжении 42В. Это позволит снизить токи нагрузки, что приведёт к увеличению
эффективности электроснабжения автомобиля. Однако быстрый переход на новый стандарт в
полной мере невозможен, поскольку большая часть автомобильной аппаратуры рассчитана на
напряжения в 14В. Поэтому в переходной период целесообразно использовать промежуточный
вариант 42В-14В, в котором используется два аккумулятора рассчитанные каждый на свои
нагрузки. Это обеспечит постепенный переход к новому стандарту. Вследствие различного
режима работы аккумуляторов они разряжаются неравномерно. Поэтому необходимо
устройство

(двунаправленный

DC-DC

преобразователь)

для

обмена

энергией

между

аккумуляторами.
Описание схемы
На Рис. 1 изображена функциональная схема DC-DC преобразователя с батареями 42В и
14В и контроллером. Напряжение нижнего уровня представлено как U1 а напряжение высокого
уровня как U2. Обмен энергией обеспечивается путем модуляции транзистора Q2 в паре с
анти-параллельным диодом D1 в повышающем режиме и посредством модуляции транзистора
Q1, с анти-параллельным диодом D2 в понижающем режиме[2].
Если напряжение 42В батареи упало ниже номинального значения, конвертер работает,
как повышающий преобразователь, а в случае если напряжение 14В батареи упало ниже
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номинального значения, - как понижающий. Возможны еще два состояния. Когда обе батареи
заряжены, обмена энергией не будет. Если же напряжение батарей вышло за границы
номинального диапазона, необходим генератор, который осуществит подзарядку аккумулятора
42В, после чего преобразователь будет работать в понижающем режиме.

Рис. 1. Двухуровневый DC-DC преобразователь
Временные диаграммы для повышающего и понижающего режимов при непрерывном
токе индуктивности приведены на Рис. 2.

iQ1 (t ), iQ2 (t )

- ток ключей Q1, Q2 соответственно, I 2 -

ток нагрузки (среднее значение зарядного тока протекающего через аккумулятор 42В), I1 - ток
нагрузки (среднее значение зарядного тока протекающего через аккумулятор 14В), U 2 ,U1 среднее значение напряжения на аккумуляторе 42В и 14В соответственно, iD1 (t ), iD2 (t ) - ток
диода D1, D2,

uQ2 (t )

- напряжение, приложенное к ключу Q2.

Рассмотрим режимы работы двухуровневого преобразователя на двух интервалах
периода.
Повышающий режим.
Интервал 1 (t0-t1) рис. 2 (а): на этом интервале, ключ Q2 находится во включенном
состоянии, а ключ Q1 выключен. Диоды D1, D2 – находятся в выключенном состоянии. На этом
интервале времени происходит заряд индуктивности – скорость возрастания тока[1]:

diL 1
 U1
dt L

(1)

Интервал 2 (t1-t2) рис. 2 (а): на этом интервале времени оба ключа Q1 и Q2 выключены.
Через диод D1 начинает протекать ток. Энергия от аккумулятора 14В передается в батарею
высокого уровня. При это ток индуктивности уменьшается со скоростью:

diL 1
 (U 2  U1 )
dt L

(2)

Понижающий режим.
Интервал 1 (t0-t1) рис. 2 (б): на этом интервале, ключ Q1 находится во включенном
состоянии, а ключ Q2 выключен. Диоды D1, D2 – находятся в выключенном состоянии. На этом
интервале времени происходит заряд индуктивности – скорость возрастания тока[1]:

diL 1
 (U 2  U1 )
dt L
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Интервал 2 (t1-t2) рис. 2 (б): в течении этого интервала времени ключи Q1, Q2 выключены.
Через диод D2 протекает ток. Энергия от аккумулятора 42В передается в батарею низкого
уровня. При этом ток индуктивности уменьшается со скоростью:

diL 1
 (U1 )
dt L

(4)

Рис. 2. Временные диаграммы токов преобразователя

Возможны два режима работы регулятора (как повышающего, так понижающего) - режим
непрерывных и прерывистых токов индуктивности. Если амплитуда пульсаций тока в
индуктивности

ΔIL больше чем среднее значение тока индуктивности I L , будет иметь место

режим прерывистых токов. Минимальная индуктивность, при которой еще обеспечивается
режим

непрерывного

тока

называется

сопротивлениях преобразователя

R

критической[3].

при постоянном токе

Потери

IL

энергии

в

за период времени

активных

T

можно

описать:

W0  I L2  R  T
Потери энергии при пульсирующем токе с пульсацией

(5)

ΔIL необходимо рассматривать на

двух интервалах периода. На интервале времени (t0-t1) ток iL (t )  I L  I L  (1  2t ) , а на интервале
T
(t1-t2) ток iL (t )  I L  I L  (1 
сопротивлении

2t
) . Можно показать, что суммарные потери энергии на периоде в
T

R:
T

1
WП  R   iL2 (t )dt  R  T  ( I L2  I L2  )
3
0

(6)

Таким образом, дополнительные потери энергии связанные с пульсацией тока
индуктивности:
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1
3

(7)

Относительная величина этих потерь:
2

W 1  I L 
 
 .
W0 3  I L 

(8)

На Рис. 3 построен график зависимости дополнительных потерь от амплитуды пульсаций
тока индуктивности в относительных единицах.
Как видно из графика величина W

с

W0

ростом

I L

пульсаций

изменяется

по

параболическому закону. В граничном режиме
 I L

 1

I
 L


относительная

величина

дополнительных потерь будет равна

33%.

Таким образом, при одном и том же

Рис. 3. График зависимости

потери мощности в

относительных дополнительных

активных сопротивлениях будут тем больше, чем

потерь от амплитуды пульсаций

среднем значении тока

IL

больше амплитуда пульсаций

ΔIL. С целью повышения эффективности преобразователя

целесообразно использовать режим непрерывных токов с малыми пульсациями, так как при
увеличении пульсаций увеличивается действующие значение тока индуктивности, что приведет
к увеличению потерь энергии в аккумуляторе, диоде, транзисторе и конденсаторе.
Выводы
Поскольку зарядка и разрядка аккумулятора при использовании DС-DС преобразователя
осуществляется пульсирующим током, для уменьшения потерь на внутреннем сопротивлении
аккумулятора, необходимо уменьшать пульсации тока индуктивности

I L .
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УДК 621.3
АВТОНОМНА СИСТЕМА ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВОГО КОЛЕКТОРА
В.М. Дзиба
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: slavdz@gmail.com
В

даній

статті

розглянуто

метод

використання

комплексної

системи

теплопостачання на основі теплового колектора та традиційних систем житлового
теплопостачання, за допомогою якого є можливість зменшити енерговитрати за рахунок
встановлення оптимальних режимів роботи даної системи.
In this article considered the method of using complex heating system which is based on
heat collector and traditional home heating systems, which is help to reduce the energy losses
by selecting the optimum operating conditions of the system.
Ключові слова: тепловий колектор, енергозбереження, теплопостачання.
Key words: heat collector, energy efficiency, heating.
Вступ
З роками питання енергозбереження все більш акцентує на собі увагу по багатьом
причинам. На сьогодні існує багато пристроїв, що використовуються для економії на
енерговитратах, одним з яких є сонячний колектор, який використовується в системі опалення
та подачі гарячої води у житловому будинку. Зважаючи на невисоку питому потужність сонячної
енергії, сонячні колектори доцільно використовувати в будинках з невеликими тепловими
2

втратами, які як правило складають 15-30 Вт/м .
Системи опалення на основі сонячного колектора окрім гідравлічного контура по якому
циркулює теплоносій міститя бак, який використовується як акумулятор тепла. Для помірного
клімату доцільно використовувати геліосистему з активною циркуляцією теплоносія, що включає
в себе електричний насос. Співвідношення між споживанням електричної енергії і енергією
нагрітої води приблизно становить 1:50, що свідчить про високу ефективність таких систем. Для
забезпечення безперебійної роботи системи опалення в зимові періоди, коли потужність
сонячної енергії зменшується, а обсяг необхідної теплової енергії зростає, до системи включать
додатковий нагрівальний пристрій (електронагрівач або газовий котел) і блок керування
системою опалення, який вмикає додатковий нагрівач в моменти пікових навантажень.
Комбінована система на сонячних колекторах забезпечує нагрів води влітку і певну частку
енергії на опалення будинку взимку, що дозволяє скоротити витрати на опалення. Структурна
схема комбінованої системи опалення показана на рис. 1.
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Рис. 1. Геліосистема з активною циркуляцією теплоносія (пунктиром показані
електричні з’єднання, суцільними лініями - водопровід)
До складу базової структурної схеми системи опалення входять блоки, показані
суцільними лініями, серед яких – блок керування, що корегує швидкість цируляції теплоносія в
контурах сонячного колектора і системи опалення, для збільшення ефективності роботи
системи у різні пори року. Крім цього, для підвищення надійності роботи системи в схему
вводяться блоки, що показані контурними лініями, так як вони дозволяють безперервно
експуатувати систему незважаючи навіть на тимчасове переривання електропостачання від
мережі.
Насоси наведеної системи можуть живитися від двух джерел: від мережі та від
акумулятору. Така схема надає змогу в разі відключення системи від централізованої мережі
електропостачання продовжити свою роботу автономно, живлячись від акумулятора. Наявність
в системі теплопостачання перетворювачів електричної енергії дає можливість регулювати
режими роботи системи опалення за рахунок зміни швидкості теплоносія і тим самим збільшити
її ефективність. В статті розглядається методика розрахунку режимів роботи системи, що
дозволяють покращити її енергетичні показники.
Розрахунок параметрів системи
Параметром за яким здійснюється оптимізація енергетичних показників є різниця
потужностей ΔР між тепловою енергією РТ, яка передається споживачу і електричною енергією
РЕ, яка споживається від мережі:

ΔP  PT  PE

(1)

Для оцінки економічного ефекту в формулі (1) замість енергетичних показників
використовують їх вартість:

ΔЦ  ЦT  Ц E
Ефективність роботи кожного пристрою оцінюється його ККД.
ККД сонячного колектора розраховується за формулою:
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K  K 0 

k  T
P1

(3)
2

де Р1 – потужність потоку випромінювання, що падає на 1 м площі колектора, k –
коефіцієнт, що враховує ступінь теплоізоляції колектора, ηК0 - оптичний ККД колектора, ΔТ –
різниця температур між теплоносієм та навколишнім середовищем. Ця різниця має наступний
вигляд:

ΔT  ΔTК  TВном  Tповітря

(4)

де ΔТК - температура на яку нагрівається теплоносій у колекторі, Тв ном – температура
теплоносія, яка в більшості випадків визначається температурою

гарячої води системи

водопостачання.
Теплова потужність, яка відбирається від сонячного колектора:

PТK  P1 K (ΔT )
де

(5)

– ККД сонячного колектора в залежності від температури на яку нагрівається

теплоносій у колекторі
Об’єм води, необхідний для відводу теплової потужності:

V

PТК
С  ΔTК

(6)

де C – теплоємність речовини у Вт•год/(л • °С).
Швидкість циркуляції води в контурі колектора:



V
tS

(7)

де t– час за якийнеобхідно прокачати певний об’єм речовини; S–площа, яку необхідно
обігрівати.
Чим менша різниця температур ΔТ, тим більший ККД колектора. Для зменшення
температури ΔТ необхідно збільшити швидкість циркуляції теплоносія. Проте збільшення
швидкості досягається за рахунок збільшення гідравлічної потужності насосу, що призводить до
збільшення обсягу споживання електроенергії системою опалення, що розраховується за такою
формулою:

PE 

РГідр

 AC  DC  DC  AC насосу

(8)

де PГідр - гідравлічна потужність насосу; ηAC-DC – ККД AC-DC перетворювача; ηDC-AC – ККД
DC-AC перетворювача;
Гідравлічні втрати визначаються двума складовими: втрати

на тертя речовини у

трубопроводі, і втрати на різницю в тисках у верхній та нижчій точках трубоводу, адже
визначена
Роботу будь-якого насосу характеризує його експлуатаційна характеристика. Також, на цій
характеристиці відображають графік характеристики гідросистеми, що відображає залежність
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рівню втрат від швидкості циркуляції речовини. На перетині ціх двух характеристик обирається
робоча точка насосу.
Гідравлічна потужність розраховується з технічної характеристики насосу, рис 2.

ρhyd  Q  H  ρ  g

(9)

3

2

де: Q – розхід у м /с; H–напір насосу у м; g - прискорення вільного падіння у м/с .
Розхід води Q зв’язаний з параметром
ΔТК таким співвідношенням:чим більший ми
маємо розхід води, тим менше значення ΔТ К.
В зв’язку з цим, при заданій температурі
навколишнього середовища і режимі роботи
системи

опалення

водопостачання,
параметра
приймає

ΔТК

існує
при

та

гарячого

певне

значення

якому

максимальне

функція

значення.

(1)
Для

визначення оптимального параметра ΔТК в
системі використовується декілька давачів
Рис. 2. Технічна характеристика насосу

температури,

які

вимірюють

температуру

навколишнього середовища і теплоносія. На
основі показів давачів температури розраховується частота інверторів насосів для регулювання
швидкість циркуляції теплоносія.
В цілому, використання теплового колектора в комплексі з традиційною системою
теплопостачання дозволяє зменшити енерговитрати до 30%.
Висновки
Відповідно до оптимальної швидкості обирається оптимальний режим роботи насосу з
заданою гідравлічною потужністю, що, в свою чергу, безпосередньо влпиває на розхід
електричної потужності. Інтелектуальна система, що закладена в блоці керування, в кожен
деякий момент часу робить перерахунок різниці отримуваної теплової потужності від
затрачуваної електричної і обирає найоптимальніший режим для даних умов – оптимальну
точку.
Наступним кроком вдосконалення системи є врахуння залежності вартості оплати
теплопостачання в домі від вартості електропостачання за функцією (2), що несе найбільшу
користь для кінцевого споживача, адже за для економії коштів система й розроблена.
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УДК 621.3
КОМБІНОВАНА СИСТЕМА ЖИВЛЕННЯ З СОНЯЧНОЮ БАТАРЕЄЮ
Д.О. Гонтарєв
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: gontarev.dmitry@gmail.com
Предметом даної статті є комбінована система живлення з сонячною батареєю.
Система розрахована на роботу при вартості сонячної енергії, близькій до вартості
традиційної. Вона має має більш просту конструкцію, порівняно з існуючими системами, і
позбавлена надлишковості.
The subject of this article is combined power system with solar panels. The system is
designed to work at a cost of solar energy close to the cost of traditional energy. It has a
simpler design than existing systems, and devoid of redundancy.
Ключові слова: енергозбереження, система живлення, сонячна батарея.
Key words: energy saving, power system, solar panel.
Вступ
Вартість енергії відновлювальних джерел енергії, як правило, у декілька разів вища у
порівнянні з традиційними енергоносіями. Тому до недавнього часу їх використання
обмежувалося районами, віддаленими від систем центрального енергопостачання. Після
затвердження заходів зі стимулювання відновлювальної енергетики, зокрема «зеленого
тарифу», з’явилася економічна доцільність під’єднувати системи альтернативної енергетики до
центральної електромережі. В цьому випадку надлишки електроенергії, яка вироблена
системою електроживлення на основі відновлювального джерела, генерується в мережу з
оплатою за вищим, ніж у традиційних енергоносіїв, тарифом. Таким чином зменшується строк
окупності системи електроживлення і підвищується її рентабельність.
Серед галузей відновлювальної електроенергетики частіше використовуються сонячна
енергетика на основі кремнієвих фотоелементів і вітроенергетика. Остання, за рахунок
тривалого

розвитку

технології,

має

меншу

собівартість

виробленої

електроенергії. Однак для невеликих господарств, житлового та комунальнлого сектора, які
споживають більшу частину електроенергії, з практичної точки зору використання фотобатарей
(ФБ) на основі кремнієвих фотоелементів є доцільнішим. Такі системи електроживлення
займають

мінімум

корисної

площі,

безшумні,

практично

не

потребують

технічного

обслуговування, мають високу надійність і великий строк служби. В статті запропоновано
можливі структури систем електроживлення.
Системи електроживлення
До складу типових систем електроживлення окрім самої ФБ можуть входити пристрій
відбору максимальної потужності від фотобатареї (ПВМП), акумулятор електричної енергії,
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перетворювачі постійної напруги, інвертор. Наявність кожного з блоків залежить від типу
споживачів, вимог щодо надійності, ККД, якості живлячої напруги.
ПВМП використовується для узгодження навантаження і ФБ при зміні освітленості, і
дозволяє

збільшити

еффективність

використання

ФБ.

Для

усунення

нестабльності

електроенергії використовується аккумулятор. Його ємність розраховується з урахуванням
потужності навантаження і часу автономної роботи. Вказані блоки використовуються в системах
електроживлення постійного струму, структурна схема яких показана на рис.1.
У схемі для живлення навантажень, які потребують змінний струм, та повернення енергії в
мережу використовується інвертор (І).
Типові схеми систем електроживлення постійного (рис.1) і змінного (рис.2) струму показані далі:

Сп1
Сп1
Сп1

П

Сп2
Сп2
Сп2

П

Сп2
Сп2
Сп3

Сзм
Сзм
Сзм
І

ФБ

ПВМП

А

Рис.1. Типова схема постійного струму

ФБ

ПВМП

Мережа

А

Рис.2. Типова схема змінного струму

В зв’язку з великою вартістю енергії, отриманої від фотобатарей, ці системи як правило,
використовувалися автономно. Тому до їх складу входить аккумулятор. Але у випадку
під’єднання цих систем до мережі, для компенсації нестабільності сонячної енергії в розглянутій
системі доцільно використовувати енергію з мережі, тому в цьому випадку відпадає необхідність
у використанні електричного акумулятора, що спрощує структуру, підвищує ККД

і зменшує

вартість системи.
В зв’язку з тим, що в системі електроживлення відсутній аккумулятор напруга на виході
ПВМП може бути налаштована на будь-яке значення. Тому, для зменшення втрат, в системі
доцільно використовувати підвищене значення напруги, яке отримується шляхом послідовного
з’єднання фотомодулів. Також це дозволяє розширити коло споживачів, які можуть живитися від
системи.
Споживачі можуть бути підключені в коло постійного струму, або в коло змінного струму.
Підключення споживачів в коло постійного струму дозволяє стабілізувати параметри напруги і
зменшити втрати потужності при передачі єнергії від ФБ до навантаження. Оскільки більшість
сучасних пристроїв живиться змінним струмом, необхідно забезпечити їх функціонування при
використання вказаної сиситеми електроживлення. В блоках живлення більшості сучасних
побутових пристроїв використовуються перетворювачі з безтрансформаторним входом, вхідний
каскад якого складається з некерованого випрямляча і ємнісного фільтра. Тому живлення таких
перетворювачів окрім змінної напруги може здійснюватись і постійною напругою, значення якої
еквівалентне напрузі на конденсаторі мережевого фільтру безтранстформаторного джерела
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живлення, значення якої в більшості випадків знаходиться в межах 240-280В. Разом з тим, для
забезпечення номінального режиму роботи нагрівальних і освітлювальних пристроїв, важливо
щоб величина постійної напруги дорівнювала діючому значенню змінної напруги мережі. З
урахуванням допуску на значення змінної напруги мережі -15+10%, для цього типу пристроїв
постійна напруга має знаходитись в межах 190-240В. Зважаючи на це, на виході системи
електроживлення доцільно встановити напругу 240В.
Енергія може передаватися як із ФБ в мережу, так і із мережі в навантаження. Для такої
роботи необхідний мережевий перетворювач з безтрансформаторним входом і виходом і
двонаправленим передаванням енергії, що виконує функцію інвертора. Схема представлена на
рис. 3.

І

ФБ

Мережа

Сзм
Сзм
Сп

ПВМП

Рис.3. Схема мережевого перетворювача
Оскільки вихідна напруга на виході ПВМП залежить від опору навантаження і освітленості
ФБ, вона змінюється з часом, а мережевий перетворювач забезпечує стабілізацію напруги на
навантаженні.
При віддачі надлишку енергії з ФБ в мережу, ПВМП і мережевий перетворювач підключені
послідовно. Тому, незалежно від напруги на виході ПВМП, струм в колі навантаження
залишається постійним. В цьому випадку, при моделюванні роботи ПВМП, навантаження
умовно замінюється джерелом постійного струму. Зважаючи на це, максимум потужності, яка
відбирається від ФБ можна співставити максимуму напруги на виході ПВМП.
При передачі енергії з мережі в навантаження, мережевий перетворювач підключений
паралельно до навантаження. В цьому випадку, при моделюванні роботи ПВМП, навантаження
умовно замінюється джерелом напруги.
Структура мережевого перетворювача має вигляд згідно рис.4.

~220В

І

П

П

Рис.4. Структура мережевого перетворювача
Функціональна схема системи електроживлення має структуру, згідно з рис.5.
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П
240В

ФБ

ПВМП

Рис.5. Структура функціональної схеми системи електроживлення
Висновки
Представлена в статті система електроживлення комбінує роботу фотобатареї з
мережею, реалізуючи ефективне використання енергії. Вона адаптована для живлення
більшості побутових приладів та придатна для використання у побуті при умовах вартості
сонячної енергії, близької до традиційної.
Спрощена структура дозволяє зменшити габарити, складність побудови, вартість системи
та втрати в ній.
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УДК 621.31
СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ ВЧ ЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН
Є.Д. Дзюба
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: dziuba.ievhenii@gmail.com
В

статті

розглянуто

електрохірургічного

систему

зварювання

реєстрації

судин.

параметрів

Розроблений

високочастотного

пристрій

та

(ВЧ)

програмне

забезпечення, дозволяє вимірювати ВЧ-струм та напругу, розраховувати модуль
імпедансу та потужність при ВЧ-електрохірургічному зварюванні судин.
The paper deals with the development of the registration system parameters high
frequency (HF) welding electrosurgical vessels. Developed device and software allows to
measure HF current and voltage to calculate the impedance module and power HF electro
welding vessels.
Ключові слова: ВЧ–електрохірургічне зварювання судин, модуль імпедансу, система
реєстрації параметрів
Key words: HF-electrosurgical welding of vessels, impedance module, system of registration
parameters
Вступ
Вимірювання параметрів живих тканин при ВЧ-електрохірургічній дії є актуальною
проблемою. Такі дані потрібні, як для керування процесом (в якості зворотнього зв’язку), так і
для зняття експериментальних характеристик та перевірки розроблених алгоритмів.
На сьогоднішній день обмежена кількість приладів має здатність робити такі вимірювання.
Саме

тому

була

поставлена

задача:

розробити

середньоквадратичне значення напруги та струму

пристрій,

який

може

вимірювати

живої тканини під час процесу ВЧ -

електрохірургічного зварювання, і програмне забезпечення, яке дозволяє розрахувати зміну
модуля імпедансу живої тканини, та потужності, яка виділяється в ній.
Розробка структурної схеми системи
Пристрій

має

бути

універсальним,

легко

підключатися

до

високочастотного

електрохірургічного апарата (ВЧ ЕХА), не заважати його роботі та бути гальванічно розв’язаним
із робочим інструментом. Для реалізації поставленої задачі було обрано наступну конфігурацію
системи (Рис. 1): власне вимірююча схема(2), яка вмикається в досліджуване коло послідовно з
ВЧ ЕХА(1) та навантаженням(3), персональний комп’ютер(4).
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Рис. 1. Структурна схема системи
Вимірюючий пристрій (Рис. 2), в свою чергу має містити центральний процесор (ЦП),
анагово-цифровий перетворювач (АЦП), мультиплексор (М), випрямлячі та інтегруючі ланки (І),
також

вимірювальні

трансформатори

(напруги(TV)

та

струму(TA))

для

забезпечення

гальванічної розв’язки.

Рис. 2. Структурна схема вимірювача

Робочі частоти електрохірургічних приладів знаходяться в межах до 1МГц, тому для
виготовлення трансформаторів було обрано ВЧ ферит М600НН, здатний працювати на частотах
до 3 МГц. Для забезпечення лінійності трансформатори розраховувались для роботи з малою
напруженістю поля в осерді, та розраховувались на частоти від 300кГц.
Вимірювання напруги та струму ведуться почергово з використанням аналогового
мультиплексора та одного АЦП вбудованих в мікроконтролер (МК). ЦП виконує функцію
синхронізації та керує роботою схеми, а також забезпечує обмін даними із персональним
комп’ютером. Після вимірювання отримані дані передаються на комп’ютер через інтерфейс USB
із використанням перетворювача інтерфейсів USB-RS232 та USART прийомо-передавача,
також використовується таймер, для синхронізації за часом.
Постійна інтегрування τ ланок , для реалізації вимірювання середньовипрямлених значень
обрано τ≥100Т , де τ - постійна інтегрування, Т – період зміни вимірюваного сигналу.
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Розробка програмного забезпечення ПК

Інтерфейсна програма виконує цифрову фільтрацію даних, індикацію отриманих значень
у вигляді часових діаграм, а також математичну обробку даних (визначення модуля імпедансу
та потужності за відомими значеннями середньовипрямленої напруги та струму навантаження).
Дана програма містить, також, кнопки керування роботою реєстратора, тобто зміну режимів його
роботи. Також є можливість побудови графіків напруги та струму від часу або потужності і
модуля імпедансу, в такому разі відбувається підготовка даних для перемноження і ділення
напруги на струм із відповідними масштабуючими коефіцієнтами.
Висновки
В статті розглянуто систему, яка може вимірювати середньоквадратичні значення ВЧ
напруги та струму. Програмне забезпечення дозволяє виконувати цифрову фільтрацію даних,
розрахунок модуля імпедансу тканини та потужність що в ній виділяється. Вимірювальна схема
забезпечує гальванічну розв’язку з інструментом. Розроблена система дозволяє вимірювати
параметри тканин на частотах від 300кГц до 1МГц.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ КОМПЕНСАТОРА РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ У СПОЖИВАЧА
О.С.Катков
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: aleksejj-katkov@rambler.ru
В даній статті розглядається проблема компенсації реактивної потужності. Зокрема
розглянуто трифазну електронну систему, до складу якої входить регульований
компенсатор реактивної потужності. Аналіз системи з компенсатором реактивної
потужності проведено за допомогою додатку Simulink пакету Matlab. Проведено аналіз
впливу компенсаційного пристрою на форму струму та напруги у навантаженні. По
результатам роботи зроблено висновки.
This paper addresses the problem of reactive power compensation. Specifically
considered three-phase electronic system, which includes an adjustable reactive power
compensator. Analysis system of VAR compensator conducted by application package
Simulink Matlab. The analysis of the impact of the compensation device to shape current and
voltage at the load. The results of the conclusions.
Ключові слова: компенсація реактивної потужності, моделювання.
Key words: reactive power compensation, simulation.
Вступ
Компенсатори реактивної потужності(КРП) знайшли своє застосування в системах де
джерела живлення працюють на індуктивне або активно-індуктивне навантаження[1].
Особливою рисою традиційних систем компенсації реактивної потужності є те, що
величина реактивної потужності визначається по струму і напрузі тільки однієї фази. Такий
підхід є прийнятним для електричних систем з симетричними навантаженням та мережею.
Разом з тим на практиці система фазових напруг, навантажень, ємності компенсуючих
конденсаторів не є симетричними[2].
Аналіз літературних джерел показав, що недостатньо дослідженим є вплив комутації
компенсуючих ємностей на форму напруги на навантаженні та споживаного струму. Метою
даного дослідження було отримання та аналіз осцилограм струму та напруги у навантаженні
системи з компенсатором реактивної потужності на базі попередніх досліджень, що приведено в
[2]. Така постановка задачі викликана тим, що перед сучасною системою компенсації реактивної
потужності повинна ставитись вимога не лише компенсувати споживану навантаженням
реактивну потужність, а й забезпечувати споживача електроенергією з визначеними державним
стандартом параметрами.
Модель системи з компенсатором реактивної потужності та блоками фіксації необхідних
осцилограм було створено у середовищі Simulink пакету Matlab[3].
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Моделювання системи з компенсатором реактивної потужності та пристроями фіксації
форми напруги та струму в навантаженні
Модель системи було створено у середовищі Simulink пакету Matlab. Під час
моделювання було отримано осцилограми напруги на навантаженні та струму через
навантаження. Для цього до моделі системи, яка ілюструє роботу регульованого компенсатора
реактивної потужності, що наведена в [2] було введено моделі пристроїв фіксації осцилограм
відповідних електричних величин.
На рис.1 зображену модель досліджуваної системи. Сукупність пристроїв реєстрації
форми напруги та струму створюють наступні прилади:


Napryagenie I tok po 3 fazam – дає можливість спостерігати форму напруги та
струму у навантаженні по трьом фазам одночасно;



Forma toka I napryageniya v vetke 3 – ілюструє форму струму та напруги на
навантаженні у одній з віток.

Рис.1. Модель системи з реєстраторами форми напруги та струму на навантаженні
Аналіз отриманих результатів
Важливо зауважити, що моделювався випадок, коли компенсуючі ємності повністю
розряджені. Після моделювання системи(рис.1) було отримано осцилограми струму та напруги
на навантаженні. Зокрема на рис.2 представлено трифазну діаграму напруги на навантаженні.
Для більшої наочності, на рис.3 приведено осцилограми напруги та струму на навантаженні
дише в одній з трьох віток. Наведені осцилограми засвідчили, що існує момент часу, в який
напруга на навантаженні зникає. Цей момент часу в який напруги на всіх трьох вітках стають
рівними нулю – момент комутації компенсуючих ємностей.
Отож результати моделювання показали, що комутація компенсуючих ємностей до
системи може спотворювати форму напруги на навантаженні. Це для ряду споживачів може
нести загрозу виходу з ладу.
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Щодо форми споживаного струму варто зазначити, що сучасні системи компенсації
реактивної потужності використовують на інтервалі комутації додаткові опори малого номіналу.
Ці опори обмежують амплітуду імпульсу струму при комутації ємностей.

Рис.2. Форма напруги на навантаженні в цілому(по трьом фазам)

Рис.3. Форма напруги та струму на навантаженні
Спотворення форми напруги на навантаженні при комутації компенсуючих ємностей
пояснюється тим, що ємності, які входять до складу компенсатора реактивної потужності перед
комутацією незаряджені. Тобто – підключення компенсатора реактивної потужності до системи
можна умовно поділити на два етапи – заряд коменсуючих ємностей та безпосередньо
компенсація реактивної енергії, що її споживає навантаження.
Виходячи

з

результатів

моделювання

було

зроблено

висновок,

що

комутація

незаряджених ємностей є небажаною.
Аналіз результатів моделювання показав необхідність

пошуку шляхів усунення

стрибкоподібних змін напруги та струму у навантаженні при комутації компенсуючих ємностей.
Враховуючи, що сучасні системи компенсації є регульованими, то вирішення проблеми заряду
ємностей перед їх комутацією є дуже важливим.
Тому, на підставі досліджень що описані в [2,3], а також вищеописаного моделювання
були

сформульовані

необхідні

критерії,

яким

має

відповідати

компенсаційна установка:
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 система керування компенсатором реактивної потужності має враховувати зміну
величини та характеру навантаження;
 має враховуватись розбаланс фазових напруг;
 повинна бути реалізована можливість автоматичного відключення КРП, якщо
відбувся обрив однієї з фаз живлення;
 величина споживаної навантаженням реактивної потужності має визначатися за
струмом і напругою всіх трьох фаз, на відміну від традиційних систем компенсації, в
яких аналіз ведеться лише однієї фази;
 необхідно враховувати стан компенсуючих ємностей, тобто контролювати ступінь їх
заряду безпосередньо перед комутацією.
Висновки

Проведений аналіз впливу роботи компенсатора реактивної потужності на форму напруги
та струму у споживача показав можливість виникнення суттєвих спотворень форми напруги на
навантаженні та споживаного струму при використанні класичних схем побудови компенсаторів.
Це потребує розробки адаптивних ланцюгів для усунення спотворень.
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УДК 620.9
ОЦІНКА ВАРТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ СИСТЕМ
ГАРАНТОВАНОГО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ
Д. Р. Ушаков
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: dimmon1990@ua.fm
Розглянуто методика оцінки питомих вартісних характеристик джерел електричної
енергії для систем гарантованого електроживлення на основі поновлюваних джерел
електричної енергії. Запропоновано критерій оцінки вартісних характеристик джерел
електричної енергії.
The method for evaluation of specific cost of the power for uninterruptible power supply
systems based on renewable electricity is considered. The criterion for assessing the value of
the power was proposed.
Ключові слова: альтернативна енергетика, «зелений тариф», ефективність.
Key words: alternative energy, Feed-in tariff, efficiency.
Вступ
В теперішній час все більш розповсюдження отримають об’єкти малої генерації, що
містять обладнання для генерування електричної енергії та транспортування цієї енергії до
мережі загального користування. Між тим існуючі методи оцінки ефективності використання
альтернативних джерел енергії не передбачають можливості обміну енергією між об’єктами
малої генерації та економічних відносин між ними, [1]. Не враховують вони такий важливий
чинник, як державні програми стимулювання розвитку та впровадження поновлюваних джерел
енергії, зокрема програму «Зелений тариф».[2] Отже, виникає необхідність оцінки ефективності
використання джерел енергії на об’єктах малої генерації за сучасних умов державного
стимулювання та теперішнього розвитку технологій альтернативної енергетики.
Саме поняття «зелений тариф» в Україні з'явилося в жовтні 1997 року. При цьому
величина розміру зеленого тарифу розраховується за наступним принципом: роздрібний тариф
для

споживачів

множиться

на

коефіцієнт

«зеленого»

тарифу,

який

встановлюється

індивідуально для кожного з чотирьох основних видів джерел «зеленої» енергії: вітру, сонця,
води і біомаси. Cтаном на березень 2013 року діяли ставки зеленого тарифу, що приведені у
джерелі [3].
Критерій оцінки ефективності використання відновлюваних джерел енергії
Основним критерієм економічної ефективності вважають річні затрати на 1 кВт
встановленої потужності системи енергозабезпечення, які отримуються з виразу:
З

pн  К з  С
Р

(1)

де Р – встановлена потужність об’єкта енергозабезпечення (кВт); Кз – загальні
капіталовкладення; рн – нормативний коефіцієнт рентабельності; С(t) – вартість затрат на
технічне обслуговування, експлуатацію, ремонт.
Загальні капіталовкладення обчислюються за наступною формулою:
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К з  К уст  Кпр  К мон

(2)

де Куст – вартість комплекту обладнання; Кпр – вартість проектних робіт, визначення місця
встановлення на місцевості; Кмон – вартість будівельних та монтажних робіт, вартість
встановлення.
Нормативний коефіцієнт рентабельності обчислюється за наступною формулою:

рн  1 Т експ

(3)

де Тексп – гарантований термін експлуатації системи енергозабезпечення;
Собівартість

1

кВт*год

електроенергії,

генерованої

енергоустановкою

на

базі

альтернативних джерел енергії оцінюється як:

К (t )  С ( t )
Wген (t )

Суст 

(4)

де W ген – сумарна згенерована потужність енергоустановкою за деякий термін t;

К (t )  К з 

Кз
Т експ

t

(5)

K(t) – затрати на генерацію енергії на протязі часу t;
В свою чергу:
t

Wген (t )   Pген (t )dt

(6)

0

де Рген(t) – потужність, що генерується у момент t;
На основі приведених вище рівнянь (5), (6) за умови t<Tексп вираз (4) матиме наступний
вигляд:

Кз 
Суст 

Кз
 t  С (t )
Т експ
t

(7)

 Pген (t )dt
0

Термін окупності (Pay-Back Period) визначається як-період часу, необхідний для того, щоб
доходи, що генеруються інвестиціями, покрили витрати на інвестиції.
Термін окупності енергетичної установки за умови Pген<Рн обчислюється за допомогою
наступної формули:

Т окуп (t ) 

К з  С(t )
Сел  Wген (t )

(8)

де Сел – діючий тариф на електроенергіє від мережі 220В;
Прибуток (Profit) , тобто сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати, від
функціонування енергетичної установки визначається наступною формулою:

П(t )  См  Wген (t )  Cел (t )  Wген (t )

(9)

де См – тариф на електроенергію державної мережі загального користування.[4]
За умови Pген>Рн та використання переваг держаної програми «зеленого тарифу», який
введено державою для заохочення використання альтернативних джерел енергії, можливий
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варіант продажу електроенергії в мережу за встановленим тарифом (ставки тарифів наведені у
джерелі [3]) прибуток від функціонування енергетичної установки можна обчислити як:

П(t )  См  Wген (t )  Сз  Cел (t )  Wген (t )

(10)

де Сз – тариф на продаж електроенергії у мережу
Для розрахунку вартісних характеристик важливими є наступний ряд чинників: рівень
споживання електроенергії об’єктом малої генерації, рівень сонячної інсоляції для заданої
місцевості, номінальна потужність генеруючої установки, вартість 1 кВт/год електроенергії, що
споживається з мережі, вартість та термін експлуатації обладнання генеруючої установки,
ставка «зеленого» тарифу для обраного типу джерела енергії.
Середній

рівень

споживання

об’єкту

малої

генерації

розраховується

на

основі

статистичних даних або експлуатаційних характеристик навантажень, для прикладу оберемо
добовий рівень споживання на рівні 4-5 кВт*год/день. Також необхідно врахувати сезонні зміни
добового рівня споживання та визначити кількість сонячної енергії, на яку можна розраховувати
конкретно в даній місцевості. Важливо враховувати два фактори: середньорічну сонячну
радіацію, а також її середньомісячні значення при найгірших погодних умовах. Інформацію (за
даними NASA) про значення сонячної інсоляції можна отримати з джерела [4]. Взявши значення
сонячної радіації за необхідний період і розділивши його на 1000, одержується так звана
кількість пікогодин, тобто, умовний час, на протязі якого сонце світить з умовною інтенсивністю
1000 Вт/м2. Модуль потужністю Рw на протязі обраного періоду генерує наступну кількість
енергії:

W 

k  Pw  E
1000

(11)

де Е - значення інсоляції за обраний період,
k-коефіцієнт рівний 0,5 влітку і 0,7 в зимовий період (поправка на втрату потужності
сонячних елементів при нагріванні на сонці, а також вираховування похилого падіння променів
на поверхню модулів на протязі дня).
Дуже важливим чинником економічного аналізу є термін експлуатації фотоелектричної
системи.

Термін

служби

різних

компонентів

сонячного

енергопостачання

підраховані

виробниками і споживачами на основі досвіду та експлуатації за останні роки. Термін служби
фотоелектричних панелей без помітного зниження ККД оцінюється в 25 років.
Розрахунок вартісних характеристик для системи електроживлення на основі
сонячних батарей
Проведемо оцінку вартісних характеристик за описаним критерієм системи живлення на
основі сонячних батарей типу BYD 230P6-30 (230 Вт) – 10 шт., сумарна номінальна потужність
яких складе 2,3 кВт. Ціна такої установки з інвертором (Xantrex 4,0 KVA 24VDC 230VAC
XW4024E), контролером заряду (Хantrex XW-MPPT 60-150), а також акумуляторними батареями
ємністю по 200 А*год кожна (SunLight SPb 12-200 – 4 шт.) буде складати 72560,00 грн. [5]
Ставки тарифів на електроенергію для населення за даними на березень 2013 року
наведений у джерелі [6].
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Отже, підставивши наведені данні у формулу (7) отримаємо значення вартості одного
кВт*год генерованої енергії (рис. 1, а)

а)

б)

в)

Рис. 1. Залежність ціни 1 кВт*год генерованої електроенергії (а) ,прибутку (б) та
прибутку за умови участі у програмі «зелений» тариф (в) від часу функціонування
системи на основі фотобатереї.
Рис.1 , а демонструє швидке зниження ціни1 кВт*год генерованої електроенергії в перші
10 років та більш поступове зниження в наступні роки.
З рис. 1, б та рис.1, в видно, що прибуток від функціонування системи на основі фотобатереї за умови участі у державній програмі «зелений» тариф майже у 5,8 разів вищий ніж у
випадку функціонування системи живлення на загальних засадах (без програми «зелений»
тариф), а також термін окупності у 1,8 разів менший.
Висновки
Запропоновано вартісний критерій оцінки ефективності використання джерел енергії, який
дозволяє

обчислити

ефективність

використання

системи

електроживлення

на

основі

поновлюваних джерел енергії за умов участі у програмах державного стимулювання та сучасних
досягнень технологій альтернативної енергетики.
Показано, що за умови участі у програмі «зелений» тариф прибуток, а отже і
рентабельність системи живлення з фотогенераторами , збільшується у 5,8 разів та термін
окупності зменшується у 1,8 разів.
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УДК 621.3
АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕНЕРГОСИСТЕМАХ
І.Ю.Бойко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: boyko.ivan@rambler.ru
У роботі розглянуто програмний комплекс PowerFactory 14.1, його основні функції,
області застосування, проаналізовано можливість використання для моделювання
процесів енергосистем та їх математичного аналізу.
The article examines a software complex PowerFactory 14.1, its basic functions, field of
application, is analyzed opportunity of use for modeling the power systems processes and
their mathematical analysis.
Ключові слова: моделювання, PowerFactory .
Key words: modeling, PowerFactory.
Вступ
Проектування електронних систем потребує здійснення комп’ютерного моделювання
перед подальшою фізичною реалізацією, і на цьому етапі виникають питання аналізу
електромагнітних, енергетичних та інших процесів для різних режимів роботи перетворювачів
електроенергії (ПЕЕ).
Функціональні можливості сучасних програм дають змогу моделювати процеси з великим
ступенем адекватності результатів, у тому числі і у випадках, коли необхідно обробити велику
кількість змінних. Наприклад, оцінити роботу схеми на інтервалах малої тривалості при
комутації напівпровідникових ключів, під час аварійних процесів тощо. Це особливо важливо,
коли є потреба у відстежуванні процесів у режимі реального часу. Програмних комплексів нині
існує велика кількість, найбільш поширеними у світовій практиці є Pspice і його модифікації та
Matlab. Разом з тим існує чимало інших програм, що на відміну від названих є орієнтованими на
більш

конкретні

завдання.

Наприклад,

на

моделювання

пристроїв,

що

поєднують

електромеханічну і силову електронні частини, орієнтована програма CASPOC. Однією з
програм по розробці та аналізу електронних схем є програмний комплекс «Jigrein» з
інтерактивним моделюючим середовищем, де за основу візуалізації взято графічний векторний
редактор. Близьким за типом вирішуваних задач є пакет програм від компанії International
Rectiflre - IR Ballast Designer. Особливість програми полягає в тому, що на основі бази
компонентів компанії International Rectifire будуються графіки навантажень та роботи системи,
яка складається з мікросхеми керування, генератора та навантаження.
Усі

перераховані

вище

пакети

мають

широкий

спектр

застосування,

але

для

безпосереднього моделювання та розрахунку енергосистем промислового масштабу найкраще
підходить програмний комплекс PowerFactory, розроблений компанією DIgSILENT, так як є
гнучким інструментом для аналізу передавальних, розподільчих та промислових електричних
систем. Він був розроблений як вдосконалена інтерактивна система програмного забезпечення,
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призначена для електричних систем і аналізу систем управління для досягнення основних цілей
планування та оптимізації режимів. DIgSILENT версії 7 був першою в світі інформаційної
системою аналізу з інтегрованим графічним однолінійним інтерфейсом. Ця інтерактивна
однолінійна схема включала функції малювання, редагування і всі пов'язані з нею статичні і
динамічні розрахункові функції. Точність та достовірність результатів, отриманих за допомогою
цього програмного забезпечення, було підтверджено безліччю впроваджень, виконаних
організаціями, які займаються плануванням та експлуатацією електроенергетичних систем.
Для задоволення сучасних вимог аналізу електричних систем, програмний комплекс
DIgSILENT PowerFactory розроблено як інтегрований інженерний інструмент, котрий забезпечує
простий доступ до усіх доступних функцій, замість набору різних програмних модулів.
Функції PowerFactory
PowerFactory включає постійно зростаючий перелік підтримуваних функцій для вирішення
прикладних завдань:
1.

Розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів, струмів

короткого замикання для одно-, дво- та трифазних мереж змінного та постійного струму.
2.

Моделювання

станційних,

групових

та

первинних

регуляторів,

автоматичного регулювання частоти, активної потужності, зокрема для завдання
розподілу небалансу активної потужності між станціями та аналізу післяаварійних
усталених режимів при розрахунку навантаження для блоків.
3.

Аналіз режимів напруг та планування резервів реактивної потужності за

допомогою методів PU- та QU-кривих, UQ - чутливості та модального аналізу Якобіана.
4.

Оптимізація (лінійна та нелінійна) режимів енергосистем з безліччю

обмежень, включаючи перетікання по перетинах, межі регулювання реактивної
потужності станційними регуляторами, активної - регуляторами АРЧМ тощо.
5.

Аналіз низьковольтних та оптимізація розподільчих мереж.

6.

Моделювання

електромагнітних

та

електромеханічних

перехідних

процесів, розрахунки статичної і динамічної стійкості.
7.

Створення користувальницьких моделей регуляторів, наприклад АРВ та

ідентифікація їх параметрів за даними натуральних випробувань.
8.

Розрахунок, моделювання та координація систем РЗА, пристроїв силової

електроніки, FACTS.
9.

Багатокористувацький режим роботи.

Приклад виконання лабораторної роботи у середовищі PowerFactory :
аналіз усталеного режиму роботи простої енергосистеми
Фрагмент ЕС (рис. 1) містить генератор Г, підвищувальний Т1 та понижувальний Т2
трансформатори, лінію Л та навантаження Н, потужність якого складає (100+j60) МВА.
Необхідно визначити потужність компенсувального пристрою (КП), застосування якого
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дозволить підвищити коефіцієнт потужності в точці підключення навантаження до бажаного
значення cos á  0,9.
Л

Т1

Т2

Uген

Uнав
КП

Н

Г

Рис. 1 Схема фрагменту енергосистеми.

Для прикладу визначимо тип генератора Г. Для цього подвійним натисканням миші на
символі генератору відкриємо діалогове вікно синхронної машини.
відповідного

Оберемо

тип

генератора та задамо параметри для трансформаторів Т1 і Т2, лінії Л, систем

шин (СШ) та навантаження Н. Виконаємо розрахунок УР ЕС до встановлення КП. Визначимо
реактивну потужність КП, застосування якого дозволить підвищити коефіцієнт потужності в
точці підключення навантаження до бажаного значення

cos б  0,9.
Обчислимо поточне (дійсне) значення
tgд 

tgд

Qн
60

 0, 6.
Pн 100

Визначимо бажане значення tgб через бажане значення cos б

tgб  tg  arccos(0,9)   0, 48.
Також визначимо tgб наступним чином:

tgб 

Qн  QКП
.
Pн

Звідки визначимо QКП:

QКП  Pн  tgд  tgб  .
(1)
Підставивши числові значення Pн ,

tgд та tgб в (1), отримаємо:

QКП  100   0,6  0, 48  12 МBAр.

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

286
р

Конференція молодих вчених «Електроніка-2013»е
Результат розрахунку УР при підключенні КП до СШ LV_load bus наведено на рис. 2.
OHL 380 kV

P=100.40
Q=4.64
cosphi=1.00

HV_load bus

397.11
1.05
-3.29

393.37
1.04
-4.44

P=100.44
Q=10.44
cosphi=0.99

Gen_bus

P=-100.00
Q=-47.93
cosphi=-0.90

LV_load bus

19.95
1.05
0.00

P=100.06
Q=55.60
cosphi=0.87

Step-down transformer

P=-100.40
Q=-4.64
cosphi=-1.00

Step-up transformer

HV_bus

P=-100.06
Q=-55.60
cosphi=-0.87

P=100.44
Q=10.44
cosphi=0.99

19.05
1.00
-7.89

P=100.00
Q=60.00
cosphi=0.86

G
~

P=-0.00
Q=-12.07

Load

Generator

Shunt

Рис. 2. Результат розрахунку усталеного режиму з використанням компенсуючого
пристрою.

Як видно з наведених результатів (рис.2), застосування КП потужністю 12 МBAр
дозволяє підвищити коефіцієнт потужності на СШ LV_load bus до значення 0,9 в.о.
Висновки
1.

Сфера застосування програмного комплексу PowerFactory:
-

розрахунок симетричних та несиметричних сталих режимів;

-

розрахунок струмів короткого замикання для 1,2,3-фазних мереж змінного та
постійного струмів;

2.

-

моделювання станційних, групових та первинних регуляторів;

-

автоматичне регулювання частоти, активної потужності;

-

розрахунки статичної та динамічної стійкості.

Програма може стати помічником у вирішенні значного спектру завдань планування
та керування режимами електричних мереж, а також для навчання молодих
спеціалістів в електроенергетичній галузі.
Література

1. DIgSILENT PowerFactory. Версия 14.0. Руководство пользователя. - GmbH Gomaringen,
Germany, 2011 – 98 с.
2. Сайт DIgSILENT [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.digsilent.de.
3. Сайт DMCC [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dmcc.com.ua.
Рекомендовано к публикации: к.т.н., доцент. Рогаль В.В.
НТУУ «КПИ», Факультет электроники, кафедра ПЭ, Киев, Украина

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

287

УДК 621.314
КОНТРОЛЕР ВІДБОРУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ ВІД СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ

М.Ю. Шишковський
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: steelfan92@mail.ru
Практичне використання сонячної енергії отримало розповсюдження в багатьох
країнах завдяки таким її позитивним якостям, як поповнюваність, поширеність і
екологічна чистота. У статті розглянуті контролери компанії Texas Instruments, розроблені
спеціально для забезпечення роботи сонячних енергетичних установок.
Practical use of solar energy was spread in many countries due to its positive qualities
as recruitment rate, prevalence and environmental cleanliness. The article describes the
controllers of Texas Instruments, specifically designed to operate solar power plants.
Ключові слова: сонячна батарея, модуль живлення, контролер ММР, заряд,
акумуляторна батарея.
Key words: solar battery, power module, controller ММР,charge, battery.
Вступ
Корисна енергія, що віддається сонячною батареєю в навантаження, залежить від
інсоляції (інтенсивності сонячного світла) і температури самої батареї. Робота на кривій
залежності струм/напруга в будь-якій точці, окрім точки максимальної потужності, призводить
до зниження ефективності роботи і втрати доступної енергії. Отже, контроль точки максимальної
потужності є необхідною функцією в сучасних системах управління для перетворювачів
сонячної енергії.
Постановка проблеми
Темпи приросту потужностей на сонячних електростанціях (СЕС) за останні 14 років є
дуже високими (рис.1). Сонячні фотогальванічні батареї находяться серед найбільш ефективних
«зелених» альтернатив традиційному пальному. Основними компонентами ФЕС є сонячні
модулі (сонячні панелі), інвертор, що перетворює постійний струм в змінний, акумуляторні
батареї, регулятори відбору максимальної потужності [1,2]. Охарактеризуємо більш докладно
особливості

регуляторів відбору максимальної потужності, що використовуються при побудові

ФЭС.

Рис.1. Темпи приросту потужностей СЕС
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Електричні параметри сонячного модуля представляються у вигляді вольт-амперной
кривої, знятої за стандартних умов (Standard Test Condition, STC): потужність сонячної радіації
2

1000Вт/м , температура елементів 25˚С і сонячний спектр на широті 45˚ (Рис.2: 1 –
вольтамперна характеристика, знята за стандартних умов; 2 – крива потужності, що
відбирається від сонячного модуля залежно від напруги і навантаження)

Рис.2. ВАХ сонячного модуля
Точка перетину кривої з віссю напруг називається напругою холостого ходу Uoc , точка
перетину з віссю струмів – струмом короткого замикання Isc . На цьому же рисунку приведена
крива потужності, що відбирається від сонячного модуля залежно від напруги і навантаження.
Миттєва вихідна потужність сонячного модуля дорівнює добутку миттєвих значень струму та
напруги. Якщо відомі параметри ВАХ, то можна знайти на цій характеристиці таку точку (її
називають точкою МРР, англ. скорочення від maximum power point – точка максимальної
потужності),

за

якої

потужність

буде

максимальною.

Номінальна

потужність

модуля

визначається як найбільша потужність при STC. Значення напруги, що відповідає максимальній
потужності, називається напругою максимальної потужності Ump (робочою напругою), а
відповідний струм – струмом максимальної потужності

Imp (робочим струмом). Для

досягнення режиму максимальної потужності достатньо змінити опір навантаження сонячного
модуля так, щоби він дорівнював відношенню Ump Imp . Напруга холостого ходу модуля мало
змінюється зі зміною освітленості, в той час як струм короткого замикання прямо пропорційний
освітленості. ККД сонячного модуля визначається як відношення максимальної потужності до
загальної потужності випромінювання, що

падає на його поверхню при STC, и складає

11…15%. Вольтамперна крива генератора має той же вигляд, що і для одиничного модуля.
Як правило, робоча точка генератора, підключеного до навантаження, не співпадає з
точкою

максимальної

потужності.

Підключення

таких

навантажень,

як,

наприклад,

електродвигун, може перемістити робочу точку системи в область мінімальної або навіть
нульової потужності і двигун просто не запуститься. Тому дуже важливим компонентом
сонячних електричних систем є перетворювачі напруги, що здатні узгоджувати сонячний модуль
з навантаженням.
Рішення
У цих пристроях, як правило, реалізується принцип пошуку максимуму потужності шляхом
коротких періодичних змін положення робочої точки. Якщо при цьому потужність на виході
пристрою збільшується, то положення робочої точки змінюється в цьому напрямі при
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наступному кроці. Таким чином, регулятор постійно оптимізує характеристику навантаження для
забезпечення відбору максимальної потужності, і дозволяє формувати імпульси струму, здатні
заряджати акумуляторну батарею навіть в умовах малої освітленості. Цей достатньо простий
алгоритм може бути покращений шляхом запам'ятовування напрямів зсуву робочої точки, які
часто повторюються, для усунення кроків зсуву в помилкових напрямах, що буває важливо в
умовах швидкої змінної освітленості. Процес зарядки акумуляторної батареї, так само, як і ККД
перетворення, залежить від вихідної напруги сонячної батареї, яка весь час змінюється за
рахунок зовнішніх чинників: погоди, часу дня і температури панелей. Відзначимо, що
найбільший виграш в потужності регулятор дає при роботі модуля, зібраного з 36 елементів, на
акумуляторну батарею 12В при низьких значеннях температури навколишнього повітря. Це
дозволяє збільшувати ККД ФЕС протягом зимових місяців, коли енергія більше всього
необхідна. Основним алгоритмом роботи контролера для визначення MPP є циклічне обурення
робочої напруги панелей та відслідковування з кожним повтором точки максимуму і виходу.
Алгоритм повинен мати достатньо широкий діапазон осциляції біля MPP для уникнення
локальних максимумів потужності, що з'являються, наприклад, при хмарному небі або за інших
умов, що впливають на криву потужності. Недоліком цього алгоритму є широкий діапазон
генерації в кожному циклі щодо точки MPP. Альтернативою йому є диференціально-індуктивний
алгоритм з обчисленням точки, в якій похідна кривої від потужності дорівнює нулю, а потім
визначенням відповідного рівня напруги. При такому підході осциляція напруги не позначається
на ефективності, але є небезпека попадання замість MPP в локальний максимум.
Доцільніше використовувати об'єднаний підхід, при якому спочатку використовується
другий метод, а потім проводиться сканування з метою уникнення вибору локального
максимуму. В цьому випадку досягається найбільша ефективність, але від контролера
вимагається висока продуктивність і додаткові можливості.
Нюанси реалізації
Всі перераховані функції вимагають оптимізованого інтелектуального управління, яке
здійснюється

в

режимі

реального

або

квазіреального

часу.

Для

цього

найчастіше

використовують цифровий сигнальний контролер (DSC). Він ефективно виконує алгоритми, які
потрібні для зарядки батареї і забезпечення передачі потужності в енергетичну систему без
втрат. Управління перетворювачем здійснюється ШИМ-сигналом за допомогою гнучких
периферійних

пристроїв

контролера.

Вбудована

в

кристал

флеш-пам’ять

підтримує

програмування і збір даних, а комунікаційні порти спрощують проектування мережевого
підключення до інших пристроїв, наприклад до вимірювачів або інших перетворювачів.
Спеціально для управління перетворювачами сонячних енергоустановок компанія Texas
Instruments розробила контролери TMS320F28хx. Ці пристрої базуються на цифровому
сигнальному процесорі (DSР) сімейства TMS320C2000ТМ. Функції процесора розширені до
можливостей контролера шляхом додаткової флеш-пам’яті і блоку периферійних пристроїв.
Високоінтегровані контролери TMS320F28хx — це перші індустріальні DSC з плаваючою
точкою. Вони мають продуктивність 300 мільйонів команд в секунду (MFLOPS) при роботі на
частоті 150 МГц. Пристрої забезпечують низькі витрати, які зазвичай властиві процесорам з
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фіксованою точкою. В сукупності зі спрощеним програмним забезпеченням це дозволяє
силовим сонячним перетворювачам ефективніше конвертувати енергію фотоелектричних
панелей та підвищує ККД СЕУ. Мікросхеми TMS320F28хx є 32-разрядними пристроями. На
рис.3 показана архітектура мікросхеми F2808 із цієї серії DSC-контролерів. Вбудована флеш пам’ять дає можливість безпосередньо розробляти та модифікувати програми. Алгоритми
управління контролерів широко підтримуються різними виробниками.

Рис. 3. Архітектура контролера TMS320F2808
Для інженерів, модулів живлення, що займаються конструюванням, з цифровим
управлінням на основі контролерів TMS320F28xx, компанія Texas Instruments пропонує
бібліотеку програмного забезпечення TMS320C2000™. Вона складена з повністю незалежних
програмних

модулів,

створених

на

основі

оптимізованого

Сі,

і

забезпечена

повною

документацією. Природно, що цифрові сигнальні контролери Texas Instruments можуть
використовуватися не тільки для СЕУ, але і для безлічі інших застосувань. Наприклад, в
системах передачі інформації по силових лініях (PLC-пристрої) на відстанях до 50 км., для
управління і моніторингу індустріальним устаткуванням, включаючи електровимірювання.
Висновки
1. Для ефективного використання енергії сонячних модулів потрібно застосовувати
напівпровідникові регулятори узгодження з навантаженням.
2. Для управління перетворювачами сонячних енергоустановок доцільно застосовувати
контролери TMS320F28хx компанії Texas Instruments.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАОТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ
А.А. Матійко
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: andrew.matiyko@gmail.com
В статті розглянуто модель понижуючого перетворювача постійної напруги.
Досліджено хаотичні коливання, що виникають в системі.
It was considered a model of a decreasing DC voltage converter in this article. Chaotic
oscillations arising in the system are investigated.
Ключові слова: хаотичні процеси, перетворювач, біфуркація.
Key words: chaotic processes, converter, bifurcation.
Вступ
При певних параметрах системи, що містить ключі та зворотній зв'язок, виникають
хаотичні коливання. Такі процеси характерні для будь-якої системи, в якій присутнє почергове
підключення і відключення джерела живлення [2]. Метою роботи є дослідження цих хаотичних
коливань. Розглянуто процеси, що протікають в понижуючому перетворювачі постійної напруги.
Опис моделі понижуючого перетворювача
Електрична схема пристрою наведена на рис. 1.

Рис. 1. Понижуючий перетворювач постійної напруги із системою керування
У відповідності до алгоритму роботи системи керування із широтно-імпульсною
модуляцією напруга розгортаючого типу Up на виході підсилювача сигналу помилки (ПСП)
порівнюється з напругою Ug незалежного генератора пилкоподібної напруги. Порівняння напруги
відбувається на виході компаратора К. На виході компаратора утворюються прямокутні
імпульси, котрі визначають інтервали замкнутого і розімкнутого стану силового транзистора
перетворювача.
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В системі керування процеси описуються наступною системою рівнянь:

U P  k (U r  k d U );

U k  U g  U p ;

 y  y (U zw ).

(1)

де kd – коефіцієнт передачі дільника; Ur – напруга опорного елемента; k – коефіцієнт підсилення
ПСП; Uk – напруга в компараторі; Up – сигнал зворотного зв’язку; Ug – напруга незалежного
генератора пилкоподібної напруги,

U g (t )  U ag

(t  nT )
, n=1,2,3,; 0 ≤ t ≤ T; Uag – амплітудне
T

значення напруги генератора пилкоподібної напруги; y – функція перемикання ( y=1 при Uk> 0;
y=0 при Uk ≤ 0) [3].
Рівняння, що описують процеси в системі, мають вигляд:

 di (t )   r1 y  r2 (1  y )
 dt  
L


1
 du (t )  
 dt  
C

1 
 Ey 
L   i (t )    
1  u (t )  L 


 0 
RC 

(2)

Моделювання хаотичних процесів
Моделювання процесів відбувалося при умові, що всі елементи схеми лінійні, а
перемикання ключа відбувалося миттєво. Параметри, при яких досліджувалися процеси, що
-6

протікають в перетворювачі, наступні: R=100 Ом; r=0,1 Ом; L=0,1 Гн; C=10 Ф; E=1000 В; Ur=10
В; UM=10 В; T=0,001 с; kd=0,01. При таких параметрах корені p1

та p2 характеристичного

многочлена матриці коефіцієнтів – дійсні та при y=0: p1=8873,0; p2=-1127,0; при y=1: p1=8873,0;
p2=-1127,0.
Для діапазону коефіцієнту підсилення сигналу зворотного зв’язку k=1…200 з кроком
Δk=0.1 отримано біфуркаційну діаграму залежності моменту перемикання τn від k (рис. 2).

Рис. 2. Біфуркаційна діаграма залежності моменту перемикання τn від коефіцієнту
підсилення k сигналу зворотного зв’язку
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З біфуркаційної діаграми видно, що зони локальної стійкості перериваються зонами
хаотичних коливань, а отже можливим є вмикання перетворювача на роботу при високих
коефіцієнтах підсилення сигналу зворотного зв’язку, при умові, що він потрапляє в зону
локальної стійкості.
На рис. 3 наведено відображення Пуанкаре для моменту перемикання виду при k=55. По
відображенню можна судити, що усталений режим роботи перетворювача відсутній, оскільки
значення моменту перемикання не прямує до якогось конкретного, а розкидане в різні сторони
від центральної лінії.

Рис. 3. Відображення виду τn+1=F(τn) для k=55
На рис. 4 наведено біфуркаційну діаграму залежності часу між перемиканнями від
коефіцієнту підсилення k сигналу зворотного зв’язку( k=0…200, Δk=0,1).

Рис. 4. Біфуркаційна діаграма залежності часу перемикання від коефіцієнту
підсилення k сигналу зворотного зв’язку
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Зони хаотичних коливань на рис. 4 співпадають із відповідними зонами на рис. 2. По
зонах, де відбуваються хаотичні коливання видно, що процеси являються не однорідними.
Наприклад, для k=55 чітко виділяються три зони однорідних хаотичних коливань, чому
відповідають криві на відображені рис. 3 [1].
По зонах локальної стійкості видно, що із ростом коефіцієнту підсилення k збільшується
час між моментами перемиканням (період перемикання), а отже зменшується частота
перемикання силового ключа стабілізатора. Тому доцільним є вмикання перетворювача на
роботу при високих коефіцієнтах підсилення сигналу зворотного зв’язку.
Висновки
1.

Побудовано модель понижуючого перетвовача постійної напруги.

2.

Отримано біфуркаційну діаграму залежності моменту перемикання від

коефіцієнту підсилення сигналу зворотного зв’язку, на якій видно, що зони локальної
стійкості перериваються зонами хаотичних коливань.
3.

Отримано

біфуркаційну діаграму залежності часу між моментами

перемикання від коефіцієнту підсилення сигналу зворотного зв’язку, на якій виднно
неоднорідність хаотичних коливань, а також зміну частоти перемикання в зонах
локальної стійкості із ростом коефіцієнту підсилення k.
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СЕКЦІЯ №7: «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ ТА СИСТЕМИ»
УДК 621.391.823
МОНИТОРИНГ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ВЛИЯНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В.В. Польянов
Омский государственный университет путей сообщения «ОмГУПС», кафедра «Системы
передачи информации», Омск, Россия, e-mail: polyanovvv@wsr.ru
В статье рассмотрен процесс измерения сопротивления изоляции кабелей связи в
условиях электромагнитного влияния инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Проведен анализ результатов практических исследований, предложены способы
повышения

точности

измерения

и

достоверности

мониторинга

электрических

характеристик кабелей связи.
This article describes the process of measuring the insulation of communication cables
under electromagnetic influence of a railway infrastructure. Results of the experiment are
analyzed. Methods of improving accuracy and reliability of monitoring the electrical
characteristics of the communication cables are considered.
Ключевые

слова:

мониторинг,

кабель

связи,

электрические

измерения,

сопротивление изоляции, помехи, электромагнитное влияние.
Key words: monitoring, communication cable, electrical measurements, insulation resistance,
noise, electromagnetic influence.
Введение
Безотказное функционирование систем железнодорожной автоматики, телемеханики и
связи

требует

соответствия

нормам

электрических

характеристик

линий

связи.

Для

мониторинга состояния медножильных кабелей на сети связи российских железных дорог
внедрен модульный диагностический комплекс (МДК), позволяющий в реальном времени
контролировать электрическое сопротивление изоляции, сопротивление шлейфа, ёмкость и
наведенное напряжение в кабельных линиях. Результаты измерений с каждого модуля
передаются для дальнейшей обработки на серверы Единой Системы Мониторинга и
Администрирования (ЕСМА) [1]. В 2013 году с помощью 2 тыс. модулей МДК-М1
осуществляется мониторинг более 100 тыс. км линий связи.
Вместе с тем, железнодорожная инфраструктура представляет собой сложный комплекс
устройств, излучающих и потребляющих электромагнитную энергию, поэтому линии связи и
измерительные комплексы постоянно находятся под действием помех, что сказывается на
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достоверности мониторинга. Так, причиной срабатывания систем мониторинга на занижение
сопротивления изоляции зачастую является наличие в кабеле наведенного напряжения,
которое может не только снизить точность измерения, но вывести из строя измерительную
аппаратуру.
Сопротивление изоляции кабельных линий связи
Для

описания

процессов

распространения

сигналов

по

линии

связи

составим

математическую модель в виде системы дифференциальных уравнений:
 dU
 dx  (R  j )I

 dI  (G  j )U
 dx

(1)

Система (1) связывает напряжение и ток в линии связи с её первичными параметрами.
Первое уравнение системы отражает падение напряжения на продольных параметрах линии от
тока, текущего вдоль линии. Второе уравнение отражает ток в диэлектрике и показывает, что
ток в изоляции зависит от потенциала линии и поперечных параметров, т.е. проводимости
изоляции и ёмкости. Электроизоляционные материалы, применяемые в кабелях, не являются
идеальными диэлектриками, поэтому под действием электрического поля по изоляции
протекает сквозной ток, токи смещения и абсорбции. Токи смещения упруго связанных зарядов
при электронной и ионной поляризациях настолько кратковременны, что их обычно не удается
зафиксировать прибором, поэтому далее они рассматриваться не будут. Таким образом,
полный ток

i в диэлектрике равен сумме токов утечки и абсорбции [2]:
i  I ут  iабс .

(2)

После приложения постоянного напряжения сопротивление изоляции определяется как:

Rиз  U / ( I ут  iабс )  U / ( I ут  I абс. м  exp(t /  )) ,
где U – приложенное (постоянное) напряжение;
абсорбции в начальный момент времени ( t = 0);



(3)

I àáñ. ì – максимальное значение тока

– постоянная времени заряда изоляции,

зависящая от свойств материала. При воздействии на диэлектрик постоянного напряжения, ток
утечки не изменяется во времени, а ток абсорбции возникает только в периоды включения и
выключения напряжения и уменьшается с течением времени

t по закону затухающей

экспоненты. После завершения переходного процесса в установившемся режиме через
диэлектрик протекает только сквозной ток проводимости

I ут (рис. 1,а).

Измерение сопротивления изоляции в условиях помех
Кабели железнодорожной автоматики, телемеханики и связи, как правило, находятся под
магнитным и гальваническим влиянием тяговой сети электрифицированных железных дорог.
Поэтому во время измерения сопротивления изоляции, контролируемые цепи находятся не
только под измерительным, но и под посторонним напряжением. Мешающее напряжение
обычно меньше испытательного, поэтому токи утечки, возникающие под его воздействием
меньше. Однако при переменном и выпрямленном пульсирующем напряжении токи абсорбции
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имеют место в течение всего времени нахождения диэлектрика в электрическом поле. А,
значит, в установившемся режиме через диэлектрик протекают токи утечки

и абсорбции,

вызванные мешающим напряжением.

u

u

U

u

i

i

i = iабс+ Iу

iу

Iу

iабс

I абc.м.

i абс

i60
0

0

10

20

30

40

а

50

t, c

70

1 20
2

40

t,с

80

б

Рис. 1. Графики токов в диэлектрике
а – под постоянным напряжением; б – под переменным напряжением
На рис. 1,б приведены графики токов абсорбции и утечки в диэлектрике, под действием
синусоидального магнитного поля. Сдвиги фаз

1 и  2

обусловлены емкостной составляющей

в полном сопротивлении изоляции. С учетом постороннего напряжения, сопротивление
изоляции кабеля, измеряемое прибором, определяется как величина, зависящая от времени:

Rиз  U / ( I ут  I аб. м (t )  exp(t /  )  I абс. меш. (t )  I ут. меш (t )) .

(4)

Наведенное от контактной сети напряжение на линии связи обычно содержит множество
гармоник или изменяется не по гармоническому закону. Поэтому для определения токов,
протекающих в диэлектрике необходима разработка моделей,

учитывающих не только

физические свойства изоляции, но и вероятностные параметры помехи.
Практические исследования
С ростом мешающих напряжений растут мешающие токи утечки и абсорбции. Из
формулы (4) следует, что с ростом токов помех в диэлектрике снижается измеренное значение

Rèç . Зависимость между уровнем помех и измеренным сопротивлением изоляции была
установлена практически, в результате ряда измерений с помощью модулей МДК-М1.
На рис. 2 приведены графики измерений сопротивления изоляции и среднеквадратичного
значения наведенного напряжения цепей «жила-земля» двух кабелей. Кабели контролируются
модулем МДК-М1. На рис. 2,а показаны результаты измерения кабеля МКПАБ длиной 14 км,
проложенного сложной трассой сближения с электрифицированной постоянным током
железной дорогой. Из рис. 2,а видно, что на восьмидесятой минуте начинается стремительный
рост наведенного напряжения, которое устанавливается на уровне 4 В. В то же время значение
сопротивления изоляции между контролируемой жилой и землей опускается ниже порога
предупреждения (30 МОм), при достижении которого формируется аварийное сообщение.
После снижения уровня помех сопротивление изоляции нормализуется. В целом наблюдается
корреляция между графиками сопротивления изоляции и наведенного напряжения.
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Рис. 2. Результаты мониторинга кабелей связи на участках с электротягой
а – с электротягой постоянного тока; б – с электротягой переменного тока
На рис. 3,б приведены аналогичные измерения на кабеле МКПАБ длиной 49 км,
проложенного вдоль железной дороги переменного тока. На 170-м часе наблюдения на тяговой
подстанции были зафиксированы токи до 900 А, в поэтому, наведенное напряжение в кабеле
достигало 45 В. Сопротивление изоляции между контролируемой жилой и землей снизилось до
2,4 Мом. На рис. 2,б видно как рост наведенного напряжения приводит к большему разбросу
значений

Rèç . Поскольку в нормальных условиях Rèç - медленно меняющаяся во времени

величина, то достоверность мониторинга можно повысить путём расчета «Медианного
отклонения» – величины, отражающей суммарное отклонение сопротивления изоляции от
среднего (медианного) за такт измерения и вычисляемой по следующей формуле [1]:
N

МО   Ri  Rm / N  Rm 100% ,

(5)

i 0

где Ri – i-ое значение сопротивления за такт измерения,
сопротивления за такт измерения,

N –

Rm – медианное значение

количество измерений сопротивления за такт.

Наведенное напряжение в кабелях связи может достигать десятков и сотен Вольт, поэтому
добиться точных измерений можно применяя специальные меры защиты от помех.
Выводы
Достоверный мониторинг электрических характеристик кабельных линий связи требует
комплексной оценки электромагнитной обстановки. Для повышения точности измерений и
обеспечения безопасности аппаратуры и обслуживающего персонала необходима разработка
специальных мер защиты от наведенных напряжений.
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕТОДУ ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ У
«СИСТЕМІ-112»
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Підвищення
вирішується

за

ефективності
допомогою

обслуговування

мінімізації

абонентів

ймовірності

відмови

у

«Системі-112»
обслуговування

абонентів, яка досягається за рахунок правильного розподілу операторів, які
обслуговують потік викликів, між чергами.
Improving Customer Service in the "System-112" is solved by minimizing the
probability of failure of customer service is achieved by proper distribution operators
that cater stream of calls between queues.
Ключові слова: «Система-112», ймовірність відмови обслуговування абонентів,
розподіл операторів.
Key words: “System-112”, the probability of failure of customer service, distribution
operators.

Вступ
В зв’язку з поступовим впровадженням «Системи-112» виникає потреба у
підвищення ефективності обслуговування абонентів. Одним з найголовніших критеріїв
підвищення ефективності обслуговування абонентів у «Системі-112» є мінімізація
ймовірності відмови обслуговування абонентів.
Постановка задачі
В ході даної роботи пропонується оцінити ймовірність відмови обслуговування
абонента в «Системі-112».
Вхідні умови: потік викликів до «Системи-112» розподіляється на 3 черги, кожна
черга має власну вагу відповідно до розміщення абонента відносно центру надзвичайної
ситуації(НС). В «Системі-112» черги обслуговує n - операторів. Задача, що розглядається,
полягає в мінімізації ймовірності відмови обслуговування абонента.

Рішення задачі
Для оцінки ймовірності відмови обслуговування абонента скористаємось формулою
Ерланга для системи масового обслуговування M/M/n (Заявки надходять за законом
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Пуассона, обробляються за експоненційним законом, кількість обслуговуючих пристроїв
дорівнює n):

(1)

де: n - кількість операторів, які обслуговують потік викликів;
заявок,

яка

визначається

як

відношення

інтенсивності

- щільність потоку
надходження

заявок

до

інтенсивності їх обслуговування, як середнє число заявок, що приходить на середній час
обслуговування однієї заявки;
кількості заявок за одиницю часу;
дорівнює

- інтенсивність надходження заявок, яка дорівнює
– інтенсивність обслуговування заявки, яка

одиниці розділеній на середню тривалість

обробки заявки оператором

«Системи-112».
В роботі [1]

було запропоновано метод, за яким всі абоненти які надсилають

виклики до «Системи -112» розділяються на три пріоритетні групи, за територіальною
ознакою,

залежно від відстані від абонента, який здійснює виклик до місця, де

зафіксована масштабна надзвичайна ситуація. Завдання даної статті, полягає в тому щоб
визначити, яку частину операторів виділяти для обслуговування черг викликів.
Отже, для кожної пріоритетної групи (1 – кілометрова зона, 2 – трьохкілометрова
зона, 3 – всі інші виклики населеного пункту) необхідно знайти таке значення
), щоб сумарна ймовірність відмови по системі була мінімальна:

(

(2)
де

– параметр який визначає на скільки важливо, щоб втрати викликів були

мінімальними саме в

-му сегменті.

Виходячи з формули (1) ймовірність відмови обслуговування абонента є функцією 3
змінних:
(3)
Кількість операторів, що обслуговує і-ту чергу:
(4)
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-го сектору прийме

наступний вигляд:

(5)

Враховуючи рівняння (5) оптимізаційна функція прийме наступний вигляд:

(6)

Висновки
Таким чином, отримавши розв’язок оптимізаційної задачі пошуку мінімуму функції
ймовірності відмови у обслуговуванні (

) відносно вагових коефіцієнтів (

,

,

) за

формулою (6) можна знайти кількісний розподіл операторів «Системи-112», які
обслуговують виклики постраждалих від наслідків надзвичайної ситуації з різних
територіальних зон, що дозволяє мінімізувати загальну кількість втрат викликів, які
надходять до системи.
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УДК 621.3875
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПО МЕТОДАМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПЕРЕДАЧИ
РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ IP
О.В. Гайдаенко, М.А. Скулиш
НТУУ «КПИ», Институт телекоммуникационных сетей, Киев, Украина, e-mail:
oleggaidaienko@gmail.com
В статье дается характеристика субъективных (MOS) и объективных подходов к
оценке качества передачи речевой информации. Описаны особенности моделируемого
(E-model), активного (PESQ) и пассивного (P.563 ) методов. Определены ряд преимуществ
и недостатков данных методов.
The article describes the subjective (MOS) and objective approach to assessing the
quality of the transmission of voice data. The features of the simulated (E-model), active
(PESQ) and passive (P.563) methods. Identified the advantages and disadvantages of these
methods.
Ключевые слова: сеть, метод, оценка, качество.
Key words: network, method, assessment, quality.
Вступление
Передача речевой информации по IP-сетям, или IP-телефония (VoIP), предъявляет к
сетевой инфраструктуре гораздо более жесткие требования, чем любое другое приложение.
Степень доступности сети, потеря пакетов и

временные задержки

могут оказывать

существенное влияние на качество речевой связи. Чтобы исключить факторы негативного
воздействия технических проблем в сети на качество связи, необходимо не только
соответствующим образом спроектировать саму сеть, но и регулярно проводить мониторинг ее
работы.
До недавнего времени согласованные количественные оценки, определяющие качество
передачи речи в сетях связи с учетом того, как это воспринимается пользователем,
отсутствовали. Первоначально МСЭ предложил подход (Рекомендации МСЭ Р.800), в основе
которого лежали субъективные оценки качества передачи речи (такие, как "отличное качество",
"хорошее качество", "приемлемое качество" и т. д.). Субъективные оценки, к сожалению, не
могут быть точно соотнесены с сетевыми характеристиками, которые используются при
проектировании и эксплуатации сетей. Не могут быть они точно сопоставлены и с процессами,
реализуемыми в терминальном оборудовании (т.е. вне сети). Тем не менее, субъективные
оценки использовались в течение многих лет как единственный подход к оценке качества
передачи речи в сетях и в определенной степени сохраняют свое значение сегодня. К счастью,
появились новые средства контроля качества речевой связи, позволяющие проводить
мониторинг достаточно эффективно в автоматическом режиме.
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Субъективная оценка качества передачи речи (MOS)
Алгоритм MOS (Mean Opinion Score) основан на пятибалльной шкале— от единицы
(самое плохое качество связи) до пяти (самое хорошее качество). В соответствии с ним группа
людей оценивает качество звучания тестовых речевых шаблонов, передаваемых через сеть.
Оценки 3,5 балла и выше соответствуют стандартному и высокому телефонному качеству, 3,0
— 3,5 —приемлемому качеству, 2,5 — 3,0 — синтезированному звуку. Для передачи речи с
хорошим качеством целесообразно ориентироваться на значения MOS не ниже 3,5 баллов. Как
правило, самый большой балл, который можно получить по данной методике, равен 4,5.
Рейтинг в 4,0 балла и выше рассматривается как очень высокий, соответствующий качеству
ТфОП. Хотя методика MOS, основанная на субъективных оценках, является достаточно
надежным инструментом в телефонных сетях, в ней отсутствует возможность количественно
учесть влияющие на качество речи факторы. В частности, не учитываются:
• сквозная задержка между говорящим по телефону и слушающим;
• влияние вариации задержки (джиттера);
• влияние потерь пакетов.
Объективная оценка качества передачи речи в (E-model)
Для преодоления указанных недостатков в методе MOS в 1998 г. МСЭ принял
Рекомендацию G.107, в которой был описан подход к объективной оценке качества услуг в
телекоммуникациях. В его основу положена так называемая Е-модель, которая открыла новое
направление в оценке качества услуг, связанное с измерением характеристик терминалов и
сетей. После создания Е-модели было проведено большое число испытаний, в которых
менялся уровень воздействия искажающих сетевых факторов. Данные этих тестов были
использованы в Е-модели для вычисления объективных оценок. Результатом вычислений в
соответствии с Е-моделью является число, называемое R-фактором ("коэффициентом
рейтинга"). Значения R-фактора однозначно сопоставляются с оценками MOS (см. табл. 1)
Таблица 1
Значение R-фактора

Категория качества и оценки пользователя

Оценка MOS

90<R<100

Самая высокая (отлично)

4,34-4,50

80<R<90

Высокая (хорошо)

4,03-4,34

70<R<80

Средняя (приемлемо: часть пользователей

3,60-4,03

оценивает качество как
неудовлетворительное)
60<R<70

Низкая (плохо: большинство пользователей

3,10-3,60

оценивает качество как
неудовлетворительное)
50<R<60

Неприемлемое (не рекомендуется)

При расчете R-фактора учитываются 20 параметров, в числе которых:
• однонаправленная задержка;
• потери данных из-за переполнения буфера джиттера;
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• коэффициент потери пакетов;
• влияние эхо и др.
Таким образом, Е-модель и R-фактор могут быть использованы для объективной оценки
качества передачи речи в технологии VoIP. Как только R-фактор получен, могут быть
вычислены соответствующие оценки MOS. Вычисление R-фактора начинается для случая,
когда искажения сигнала в канале не учитываются, а принимаются во внимание искажения,
которые имеют место при преобразовании реальной речи в электрический сигнал (и обратно).
Теоретическое значение R-фактора уменьшается от 100 до 93,2, что соответствует оценке
MOS, равной 4,4. Таким образом, при использовании Е-модели оценка 4,4 в системе MOS
является максимально возможной оценкой качества речи в сети без искажений. Значение Rфактора определяется по следующей формуле:

R  R0  I s  I d  I e  A
где: R0

(1)

 93, 2 — исходное значение R-фактора;

I s — искажения, вносимые кодеками и шумами в канале;
I d — искажения за счет суммарной сквозной задержки ("из конца в конец") в сети;
I e — искажения, вносимые оборудованием, включая и потери пакетов;
A — так называемый фактор преимущества.
Активный метод - PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality)
Попытки автоматизировать процесс получения оценок MOS делались еще задолго до
широкого распространения технологии VoIP. Один из таких алгоритмов, известный как PSQM
был закреплен МСЭ-Т в спецификации Р.861.
объективную методику определения

Алгоритм PESQ представляет собой

качества речевой связи,

которая прогнозирует

результаты субъективной оценки качества этого вида связи слушателями-экспертами.

Рис.1. Принцип работы PESQ
Для определения качества передачи речи в PESQ предусмотрено сравнение входного,
или эталонного, сигнала с его искаженной версией на выходе системы связи. Недостатком
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PESQ и других новых алгоритмов является то, что они основываются на сравнении
аудиопотоков на входе и выходе системы. Это так называемый мониторинг методом «активного
тестирования». Но такой мониторинг, помимо того, что неизбежно добавляет трафик в сети,
вызывает и ряд специфических проблем по организации тестирования. В частности, не всегда
представляется возможность разместить измерительное оборудование на обоих концах канала
связи. Предположим, вызов в вашу IP-сеть поступает из ТфОП, и вы не в состоянии проверить
качество шлюза ТфОП, который может генерировать эхо и вызывать дополнительную задержку
при перекодировании речевых сигналов.
Пассивный метод – P.563
Алгоритмы «активного тестирования» позволяют эффективно проверить качество связи
внутри вашей сети, но мониторинг любых вызовов, заканчивающихся вне ее, оказывается
невозможным. Для решения этой проблемы была разработана спецификация Р.563, которая
определяет

алгоритм

«пассивного

мониторинга».

Такой

алгоритм

тестирования

не

предполагает введение в сеть дополнительного трафика, и реализующее его программное
обеспечение анализирует непосредственно передаваемые речевые потоки. При этом
программа генерирует рейтинги MOS аналогично тому, как это делает группа экспертов. Этот
метод отличается от многих других тем, что для сравнения в нем не используются никакие
специальные речевые шаблоны. Рейтинг качества, полученный с помощью Р.563, может быть с
легкостью верифицирован группой экспертов, работающих параллельно. Корреляция между
рейтингами Р.563 и рейтингами, выставляемыми реальными пользователями, обычно
варьируется от 0,85 до 0,9. Конечно, алгоритм Р.563 не так точен, как PESQ, но при этом он
достаточно эффективен.
Вывод
В данной статье были рассмотрены основные методы оценки качества передачи речи, их
преимущества и недостатки. Показана связь между субъективными оценками, основанными на
модели MOS, и R-фактором. Для большинства компаний оптимальными и наиболее
предпочтительным является несомненно PESQ. Вслед за ним идет Р.563, единственный
стандартизованный алгоритм пассивного мониторинга. Системы, основанные на E-model,
целесообразно использовать для локализации проблем и последующего их исследования с
помощью более дорогих и ресурсоемких алгоритмов.
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УДК 621.897
АНАЛІЗ РОБОТИ «СИСТЕМИ-112». МЕТОД ЦЕНТРАЛІЗОВАНО-РОЗПОДІЛЕНОГО
КЕРУВАННЯ ВИКЛИКАМИ
А.С. Ватула, М.А. Скулиш
НТУУ «КПІ», Інститут Телекомунікаційних Систем, Київ, Україна, e-mail: artemko17@gmail.com
В статті були проаналізовані основні підсистеми служби 112 запропоновано метод
керування

викликами,

за

рахунок

впровадження

програмного

забезпечення,

що

забезпечує єдине середовище доступу до бази даних екстрених викликів з мобільних
пристроїв
The paper were analyzed basic subsystem System-112. There is the method of call
control through implementation of software that provides a single environment access to
database of emergency calls using mobile devices
Ключові слова: «Система-112», оптимізація диспетчеризації, надзвичайна ситуація.
Key words: “System-112”, scheduling optimization, emergency.
Вступ
Мережі

електрозв’язку

надають

послуги,використовуванні

при

вирішенні

різних

задач.Одна, важлива задача - підтримка інформаційних процесів в системі безпеки особистості і
суспільстві. Для її реалізації була створена так звана “Система-112”.Бувають такі випадки ,що
при виникненні надзвичайної ситуації треба одночасно викликати декілька екстрених служб.
Наприклад при серйозній пожежі треба зразу пожежники,міліція,швидка медична допомога і т.д.
Але коли людина потрапляє в таку ситуацію,то в паніці вона не спроможна викликати відповідні
служби.
Метод централізовано-розподіленого керування викликами
Запуск єдиної

“Cистеми 112” допоможе вирішити проблеми розподілу інформації між

службами,значно збільшити оперативність реагування на звернення громадян. В зв’язку з цим
урядом була затверджена концепція створення системи забезпечення викликів екстрених
оперативних служб через єдиний номер 112 на базі єдиної диспетчерської служби.
Служба 112 являє собою багаторівневий комплекс апаратно-програмних засобів.
Використання єдиної системи дає змогу інтегрувати існуючі екстрені служби (101,102,103,104) з
універсальним номером 112 і максимально ефективно використовувати існуючий ресурс. Метою
системи є забезпечення високої швидкості прийняття оператором служби 112 повідомлення (в
середньому 6 секунд), ефективно приймати сигнали з любого джерела, не тільки з телефонні
дзвінки але й інформацію з автоматичних датчиків, Інтернет.
Реалізація комплексного проекту “Cистеми 112” запланована на 2015 рік, для цього
необхідно вирішити наступні проблеми:
 Організаційні:
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а)Закони України; Про систему екстренної допомоги населенню за єдиним телефонним
номером 112. Цей закон визначає організаційно – правові і економічні основи функціонування
системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 (далі Система112), повноваження суб’єктів забезпечення функціонування Системи-112.
б) Система взаємозв’язків між операторами «Системи 112» та екстренними службами
 Телекомунікаційні:
а) Організація мережі системи 112;

Рис. 1. Підсистеми «Системи 112»
На Рис. 1. зображено організація телекомунікаційної мережі «Системи 112». До основних
складових частин входить:
1.

Вузол спец служб, до якого надходять виклики.

2.

Єдина чергова диспетчерська служба (ЄЧДС), яка складається зі шлюзу в

якому здійснюється розпізнавання мови у разі зайнятості всіх операторів «Системи
112» виклик перенаправляється до профільних служб, наприклад, якщо абонент
говорить слово «пожар», то виклик перенаправляється до служби 101, або за словом
«газ» абонента з’єднують зі службою 104. Сервери розподілення викликів (основний
та резервний) зберігають базу даних всіх викликів які обробляються операторами
«Служби 112». Резервний дублює інформацію про виклики абонентів з метою
здійснення

контролю

якості

обслуговування

абонентів.. Тут зберігається вся

інформацію про виклик, оператори служби направляють виклики до профільних служб
та відслідковують чи була надана допомога постраждалому.
3.

Робочі

місця

операторів

організовуються

на

базі

стандартних

персональних комп’ютерів з спеціальним програмним забезпеченням.
Для ефективної роботи «Системи 112» застосовуються наступні інформаційно-програмні
компоненты:
а) база даних, в якій зберігається інформація про виклик, включаючи запис голосу
потерпілого;
б) програма розпізнавання голосу;
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в) визначення місцезнаходження абонента, що здійснює виклик на основі інформації від
провайдера телекомунікаційних послуг. При виникненні надзвичайної ситуації, потерпілі не
завжди

можуть чітко донести інформацію, тому

законом дозволено використовувати

альтернативні джерела;
г) системи контролю обслуговування викликів;
д) програма, яка встановлюється на мобільний пристрій (телефон) рятувальної бригади,
що дає можливість бачити базу невиконаних викликів, що дозволить постраждалим швидше
отримати домопогу.
 Фінансові:
а)Витрати на переобладнання;
б)Витрати на персонал
 Соціальні:
Обізнаність громадян про «Систему – 112».
На сьогоднішній день екстрені служби працюють у режимі централізованого керування
викликами. Диспетчер екстреної служби має доступ до бази викликів, а також має інформацію
про розташування машин екстреної допомоги. Співставляючи ці данні диспетчер приймає
рішення про призначення бригади, яка візьме на себе обов’язок допомогти постраждалим за
відповідним викликом. Такий спосіб керування може бути неефективним оскільки існує багато
факторів і бригадам на місці пригоди часто буває видніше який виклик вони можуть взяти на
себе. Тому пропонується метод, який полягає у делегуванні частини обов’язків з розподілення
викликів, а саме з призначення відповідальної за виклик бригади на керівника бригади екстреної
допомоги.

Така

можливість

буде

досягнута

за

рахунок

впровадження

програмного

забезпечення, що забезпечує єдине середовище доступу до бази даних екстрених викликів з
мобільних пристроїв.
Висновки
Таким чином, в роботі проаналізовано основні проблеми розбудови системи екстреної
допомоги громадянам за єдиним номером 112. Запропоновано розробити програмний
інтерфейс доступу до бази екстрених викликів з мобільних пристроїв рятувальних бригад, що
дозволить збільшити доступність інформації про виклики робітникам рятувальних бригад,
зменшити навантаження на операторів/диспетчерів, допоможе рятувальним бригадам на місці
планувати послідовність обробки викликів, маючи постійний доступ до повної інформації про
подію.
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УДК 621.3
ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ТРАФІКУ
О.М. Веретюк, С.М. Веретюк
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: mykhalych90@mail.ru
Розглянута методика прогнозування телекомунікаційного трафіку. Запропоновано
механізм попередньої обробки даних за допомогою апарату вейвлет-перетворень.
Проаналізовано застосування двох типів вейвлет-перетворень для передобробки даних
(Хаара та в орієнтованому базисі). Показана доцільність використання штучної нейронної
мережі з gamma-пам’яттю, навчання якої проходить за алгоритмом зворотного
поширення помилки.
The method of forecasting telecommunications traffic is considered. The preprocessing
mechanism preprocessing based on wavelet transforms was proposed. Application of the two
types of wavelet transforms for data preprocessing (Oriented Basis and Haar) was analyzed.
The expediency of the use of artificial neural networks with gamma-memory training which is
conducted by the algorithm back propagation was shown.
Ключові слова: вейвлет, передобробка, прогнозування, нейронна мережа.
Key words: wavelet, preprocessing, forecasting, neural network.
Вступ
Сьогодні у телекомунікаційній техніці одним з основних питань є забезпечення стійкого
керування та обміну інформацією між елементами систем та мереж. Для ефективного
використання мережевих елементів (комутаторів, маршрутизаторів, тощо) необхідно знати
інформацію про майбутню поведінку трафіку, тобто спрогнозувати його. Розробка механізмів
прогнозування

трафіку

є

актуальною

і

важливою

задачею

мережевого

керування.

Прогнозування дає можливість рівномірно розподілити навантаження, попередити виникнення
неполадок у мережі, та вжити заходів щодо їх уникнення. Це, в свою чергу, забезпечує безпечну
експлуатацію мережі та її надійність.
Загальновідомі методи прогнозування мають певні недоліки, які унеможливлюють їх
використання для прогнозування телекомунікаційного трафіку, а саме складність у коригуванні
результату при надходженні поточних значень часового ряду (ЧР), низьку адаптивність
прогнозуючої моделі та ін. [1, 2]. На сьогодні перспективним методом є використання штучних
нейронних мереж. Нейронні мережі дають можливість підлаштовуватись до змін у часовому ряді
(ЧР) за рахунок адаптивного перенавчання. Задачу прогнозування значень величини трафіку
зводимо до знаходження одного або декількох майбутніх відліків, виходячи з передісторії
поведінки ЧР.

У роботі розглянуто вирішення задачі прогнозування за допомогою штучних

нейронних мереж з gamma-пам‘яттю.
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Методика прогнозування поведінки трафіку

Інформацію про трафік, що надходить з мережевого обладнання, представимо у вигляді
часового ряду. З вхідних даних визначаємо можливість прогнозування ЧР та формуємо поточну
характеристику трафіку, Далі дані проходять попередню обробку на базі вейвлет-перетворення
(ВП), яка дає можливість усунути неінформативні флуктуації з часового ряду, стиснути його, що
призведе до зменшення кількості вхідних нейронів. Наступним кроком є навчання нейронної
мережі. І кінцевим етапом є функціонування нейронної мережі та видача прогнозованих
значень.
Першим етапом є визначення

можливості прогнозування часового ряду. Для цього

використовуємо показник Херста (Н) [3]. Обчислюючи показник Херста для різної кількості
вибірок (N), можливо зробити висновок про характер поведінки часового ряду та можливість
його використання для прогнозування, а потім, виходячи з найденого значення N, встановити
максимальний рівень розкладання вейвлет-перетворень. Розраховано показник Херста для
дводобового графіку завантаженості комутатора (Рис.1). Значення завантаженості виміряні
через 5 хв, тобто максимальна кількість вибірок N 

48  60
 576 .
5

Рис. 1. Трафік через комутатор на протязі 48 год
Показник Херста набуває сталого значення при кількості вибірок N>160.
Попередня обробка даних. Розглянуто застосування та проведено порівняння вейвлетперетворення в орієнтованому базисі (ОБ) [4] та вейвлет-перетворення Хаара [5] на етапі
передобробки даних для нейронної мережі. Оскільки ОБ вейвлет-перетворення оперує з N= 3 j m
вибірок, де j m – рівень розкладання, то доцільно вибрати N=3 =243 вибірки, тобто, j m =5. Для
5

ВП Хаара відповідно обираємо N=2 =256 вибірок та j m =8. Тоді показник Херста лежить у межах
8

0,8-0,85, що свідчить про виражену персистентність ряду і доцільність використання у якості
максимальних рівнів розкладання обраних значень.
Порівняння вейвлет-перетворень доцільно проводити по двом

параметрам: кількості

рівнів розкладання, необхідних для досягнення потрібної степені фільтрації часового ряду та
часу виконання алгоритму одного рівня розкладання, тобто кількості операцій.
Для чисельного визначення глибини фільтрації розраховуємо коефіцієнт кореляції R
апроксимованого часового ряду до функції-оригіналу, який показує ступінь статистичної
залежності між двома величинами.

ELCONF-2013, http://fel.kpi.ua/elconf/

25-26 квітня 2013 року (Україна, Київ)

311

Результати обчислення коефіцієнта кореляції для вейвлет-перетворення в орієнтованому
базисі (N=243) та Хаара (N=256) наведені на Рис. 2. Задані граничні значення коефіцієнту
кореляції R1=0.98 та R2=0.965 (між апроксимованою та функцією оригіналом існує високий
ступінь зв’язку). Граничний рівень коефіцієнта кореляції залежить від необхідної точності,
відповідно до постановки задачі. Різні перетворення дозволяють досягти цього значення з
використанням різної кількості рівнів розкладання. Для ОБ ВП досягнення заданого коефіцієнта
подібності потребує 1 та 2 рівні розкладання, для перетворень Хаара – 2 та 3 рівні. Значення
коефіцієнта кореляції R=1 відповідає функції-оригіналу, тобто нульовому рівню розкладання.

Рис. 2. Залежність коефіцієнта кореляції від глибини декомпозиції
Для визначення оптимального методу вейвлет-перетворення порівнюють швидкодію
кожного з них – кількість операцій.
Перевага ОБ вейвлет-перетворення у зменшенні кількості відліків апроксимованого ряду
помітна для граничних значень коефіцієнта кореляції R<0.97. При R1=0.98 кількість відліків у ВП
Хаара на 20% менша ніж в ОБ, а при R2=0.965 спостерігають іншу ситуацію – кількість відліків
ОБ ВП на 15% менша ніж Хаара, що в свою чергу обумовлює зменшення кількості вхідних
нейронів. ОБ вейвлет перетвореня має переваги і у швидкодії: для розглянутого прикладу при
значеннях інтервала N = 243 та коефіцієнта кореляції R=0.965, кількість операцій менша на
25% порівнянно з вейвлет-перетворенням Хаара.
Після етапу обробки характеристики трафіку за допомогою ВП кількість дискретних
j

відліків апроксимованої характеристики зменшується у m разів порівняно з початковою
характеристикою. Для прогнозування використовуємо багатошарову нейронну мережу з gammaпам'яттю із зворотним розповсюдженням помилки [6].
Gamma-пам’ять зберігає передісторію всередині нейронної мережі. Така мережа є
простою у реалізації та забезпечує швидкодію прогнозування, а gamma-пам’ять дозволяє
подавати поточний часовий ряд без попереднього формування блоку даних з кількістю відліків,
що дорівнює вхідним нейронам мережі [7].
Алгоритм зворотного поширення помилки є одним з методів навчання багатошарових
нейронних мереж прямого поширення - багатошарових персептронів. Основою цього методу є
поширення сигналів помилки від виходів мережі до її входів, у напрямку, зворотному прямому
поширенню сигналів у звичайному режимі роботи. Після навчання проводимо перевірку
нейронної мережі по контрольній вибірці з часового

ряду та приймаємо рішення або про
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закінчення навчання та перехід до етапу функціонування нейронної мережі або про
продовження навчання.
Процес обчислення прогнозу нейронною мережею є наступним: 1) активізація gammaпам’яті формування вхідного часового ряду для нейронної мережі; 2) поширення сигналів
усередині мережі; 3) визначення прогнозного значення.
Висновки
Запропонована методика прогнозування телекомунікаційного трафіку з попередньою
обробкою даних на базі вейвлет-перетворень. Попередня обробка надає можливість усунути
неінформативні флуктуації з часового ряду, стиснути його в декілька разів, що призведе до
зменшення кількості вхідних нейронів та до більш простої схеми нейронної мережу, а це в свою
чергу підвищить швидкодію видачі прогнозованого значення.
Проведений аналіз двох типів вейвлет-перетворень. Показані переваги ОБ ВП, при
порівнянні з ВП Хаара, у зменшенні кількості відліків (на 15% менше) та у швидкодії (на 25%
менша кількість операцій).
Для прогнозування використана нейронна мережа з gamma-пам’яттю, яку доцільно
застосовувати завдяки її здатності зберігати передісторію, що дозволяє скоротити кількість
кроків в алгоритмах роботи системи керування мережею.
Дані переваги дають змогу швидше отримувати необхідну інформацію про майбутню
поведінку трафіку, тобто прискорити прогноз, що в свою чергу покращить якість керування
мережевим обладнанням.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ RFID
О. К. Савчук
НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: lenas00777@ukr.net
У статті розглядаються основні вимоги, покладені на програмне забезпечення RFID
з точки зору завадостійкості. Детально розглядаються критерії, що забезпечують безпеку
інформації, фактори, що викликають небажані зміни в даних і призводять до помилок і
способи забезпечення безпеки інформації в радіочастотних мітках. Стаття буде корисна
студентам радіотехнічних спеціальностей, починаючим фахівцям, що бажають зробити
перші кроки в пізнанні перспективної технології радіочастотної ідентифікації.
The article deals with the basic functions assigned to RFID software from the point of
view of noise immunity. The criteria providing safety of the information ,the factors causing
undesirable changes in the data and leading to errors and ways of providing safety of the
information in chipped tags are noted. Article will be useful to students of radio engineering
specialties, novice professionals who want to take the first steps in knowledge promising RFID
technology.
Ключові слова: RFID, ідентифікація, тег, мітка
Key words: RFID, identification, tag, label
Вступ
Система RFID (Radio Frequency Identification, радіочастотна ідентифікація) обробляє
великі потоки даних, які надходять від зчитувачів в режимі реального часу (РРЧ). Ці потоки
обробляються в тому ж РРЧ і всі компоненти RFID-системи потребують управління у РРЧ.
Дані функції, покладені на програмне забезпечення (ПЗ) проміжного шару, для RFID в
загальних рисах виглядають так:
- Введення в дію. Програмування RFID-тегів і переклад даних у необхідні формати;
- Управління збором даних. Різні пристрої (у тому числі рідери, теги і віддалені датчики),
під'єднані до мережі компанії, потребують керування;
- Збір та обробка даних. ПЗ проміжного шару приймає відомості від рідерів і розташовує їх
так, щоб вони були доступні іншим додаткам. Даний інструментарій фільтрує і об'єднує дані,
пересилаючи їх у сховище даних, в систему управління ресурсами компанії та ін. Функції ПЗ
проміжного шару полягають в диспетчеризації даних, які необхідно передати в систему
управління базами даних і необхідним програмам, при цьому не втративши необхідних
відомостей;
- Передача даних суміжним внутрішнім системам і системам партнерів.
Зчитувач містить передавач і антену, через які передається електромагнітне поле певної
частоти. Він здатний зчитувати і записувати інформацію на радіочастотних мітках. Мітки, що
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потрапили в зону дії зчитувача, випромінюють сигнал, що містить інформацію. Сигнал
вловлюється антеною зчитувача, інформація розшифровується і пересилається в комп'ютер для
обробки.
Критеріями безпеки даних в RFID-системах служать цілісність, конфіденційність,
доступність. Точками застосування процесу захисту інформації до інформаційної системи
служать апаратне забезпечення, програмне забезпечення та комунікації (забезпечення зв'язку).
Види та джерела завад в RFID-системах та засоби забезпечення безпеки інформації
Для забезпечення (гарантії) безпеки даних необхідно підтримувати три основні функції:
захист передаваних або збережених в пам'яті даних від несанкціонованого доступу;
забезпечення цілісності даних; аутентифікацію міток і зчитувачів при встановленні з'єднання.
При передачі даних за допомогою радіохвиль можуть з'явитися завади, які породжують
небажані зміни в передаваних даних і призводять до помилок передачі. На RFID-системи
негативно впливають випадкові перешкоди і навмисні атаки:
-індустріальні і атмосферні завади при передачі даних між міткою і зчитувачем (для
захисту від перешкод застосовують завадостійке кодування);
-неавторизоване зчитування (сканування) інформації з мітки з метою її копіювання / зміни
(спотворення, руйнування);
-прослуховування середовища з метою імітації носія даних;
-розташування в зоні дії рідера сторонньої мітки з метою неавторизованого впливу.
RFID-тег може бути заражений вірусом, потім видавати неправильну інформацію або
зовсім не спрацьовувати. Заражений тег може вразити серверну базу даних, яка використовує
ПО RFID. З бази даних вірус може поширитися на інші теги [1].
Метод викрадення ключів - це атака, яка є диференціальним криптоаналізом по
споживаній потужності, реалізується за допомогою спеціального пристрою, що вимірює
електромагнітні коливання чіпа. Потім, використовуючи осцилограф, виконується аналіз на
існування кореляції між процесом шифрування і рівнем випромінювання пристрою. За
допомогою широкосмугового радіопередавача можна «заглушити» весь робочий частотний
діапазон радіотега і зробити зв'язок RFID-рідера і тега недійсним, ввести RFID-чіп в аварійний
стан. Чіп, отримавши «сміття», замість очікуваних даних, намагається їх декодувати і «зависає».
Є також можливість подальшого злому RFID, запис нової інформації в чіп і т.д.
У RFID-системах для контролю і обмеження доступу значущою проблемою є [2]:
- Зниження сканування і підвищення захищеності радіочастотних тегів від копіювання.
Вибір і / або розробка системи кодування, що дозволяє захистити мітку від копіювання якимнебудь сканером;
- Забезпечення одночасного зчитування декількох (безлічі) тегів для усунення колізій,
внаслідок інтерференцій сигналів від різних тегів;
- Усунення впливу перешкод у вигляді електромагнітних полів, ретельний аналіз умов
експлуатації RFID-систем і застосування необхідних заходів протидії.
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Тип атаки «приховане читання» передбачає, що тег може відгукуватися на запит
(зчитування) стороннього рідера. Для усунення цього акту можна:
- Додати кнопку активації на сам тег, яка розриває ланцюг живлення;
- Зменшити діапазон зчитування;
- Для захисту інформації не тільки апаратними, а й програмними методами можна
закривати доступ до кожного сектору індивідуальної парою ключів.
Як і будь-який цифровий пристрій радіочастотний тег володіє можливостями, що
дозволяють закрити паролем операції запису і зчитування даних. Крім того, інформацію можна
зашифрувати. В одному і тому ж тезі можна одночасно зберігати закриті та відкриті дані. Це
робить радіочастотні теги засобом, який ідеально захищає об'єкти і матеріальні цінності від
крадіжок і підробок.
Атака «підслуховування» полягає в звичайному записі всіх вихідних даних RFID-тега, для
подальшого емулювання даного тега. Тому необхідно застосувати яку-небудь систему із
змінним ключем доступу.
Поширеним кодом виявлення помилок служить код перевірки бітів даних на парність (код
виявлення помилок Хемінга), що володіє обмеженою виявляючою здатністю і відносно високою
надмірністю. Надійною процедурою контролю цілісності даних і знаходження помилок передачі є
використання коду CRC (Cyclic Redundancy Code), що має просту реалізацію та забезпечує
надійне виявлення помилок навіть у разі багаторазових помилок.
У RFID-системах частіше використовуються процедури симетричного шифрування, в яких
використовуються однакові ключі для шифрування і розшифрування. Якщо кожен символ даних
шифрується окремо, таку процедуру називають потоковим шифруванням. У RFID-системах для
гарантії конфіденційності переданих даних між тегом і рідером застосовуються потокові шифри.
Коли тег потрапляє в зону читання рідера, необхідно переконатися, що і тег, і рідер
відносяться до одного і того ж додатку. З позиції рідера необхідно захистити додаток від
маніпуляції із застосуванням фальсифікованих даних. З точки зору тега необхідно захистити
збережені дані від неавторизованого читання / перезапису. Отже, потрібна взаємна
аутентифікація для рідера і тега, при якій вони перевіряють знання іншою стороною секретного
криптоключа. В цій процедурі всі теги і приймачі, які представляють собою деякий сегмент
програми, володіють одним і тим же секретним криптоключем для симетричного шифрування.
Процедуру

аутентифікації

тегів

можна

вдосконалити,

захищаючи

кожен

тег

своїм

криптографічним ключем, який пов'язаний з його
власним ідентифікаційним номером ID і майстер-ключем.
Іноді в тезі може бути записана секретна інформація (коди доступу до корпоративної
мережі підприємства, ключі доступу в приміщення та ін), що вимагає: захисту даних пам'яті тега
паролем, шифрування переданих межу рідером і тегом даних, засобів взаємної аутентифікації
рідера і тега.
Залежно від призначення, RFID-система повинна зчитувати інформацію з тега, записувати
інформацію, при необхідності блокувати або захищати паролем ділянки пам'яті, доступні для
читання і запису. Попит на RFID-технологію зростає. І сьогодні в області RFID є велика кількість
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технологічних і апаратних рішень, що дозволяють забезпечити необхідний рівень інформаційної
безпеки.
Висновки
Важливим питанням в забезпеченні коректного функціонування систем з RFID є питання
забезпечення завадостійкості системи, яке є ключовим для збереження цілісності інформації,
захисту від несанкціонованого доступу і забезпечення безпеки даних.
Дуже часто в мітки записується секретна інформація, що вимагає надійного захисту від
зовнішнього впливу, і захисту від внесених зовнішніми перешкодами змін, які призводять до
спотворення інформації, що вносить додаткові вимоги до сучасних RFID-систем, які полягають у
необхідності блокувати і захищати паролем ділянки пам'яті, доступні для читання і запису.
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В

статті

викладені

результати

аналізу

особливостей

різного

застосування

технології розпізнавання людини за голосом для побудови системи її голосової
аутентифікації.
The paper presents the results of analysis of different application technologies for voice
recognition .
Ключові слова: розпізнавання, аутентифікація, голос.
Key words: recognition, authentication, voice.
Вступ
Аутентифікація особи - це встановлення тотожності особи за сукупністю параметрів
шляхом їх порівняльного аналізу. У залежності від об'єкта аутентифікації та його особливостей
застосовують різні методи дослідження.
Велику актуальність у наш час, завдяки їх зручності та надійності, набуває використання
біометричних

систем.

Зокрема,

біометричні

системи

зараз

починають

широко

використовуватися в системах контролю доступу до конфіденційної інформації. В них замість
паролів, які складно запам'ятати (при цьому зберігати паролі записаними на паперовому або
інших носіях небезпечно) застосуються біометричні ознаки людини (відбиток пальця, голос,
геометрія обличчя, райдужна оболонка та сітківка ока тощо).
При цьому поширення набуває використання, в якості біометричної ознаки людини,
голосу. Це обумовлено тим, що при всьому різноманітті біометричних ознак особи лише
застосування голосу дозволяє створювати системи дистанційного та негласного контролю.
Перевагою систем
обладнанні

розпізнавання особи за голосом є відсутність потреби у спеціальному

(звукові карти вже давно є стандартним і доступним засобом) і психологічного

дискомфорту при їх використанні (мовна комунікація є нормою життя людини) [1].
Голосова аутентифікація може використовуватися для різних цілей: дистанційного
одержання інформації, наприклад, в банківській сфері, негласного дистанційного контролю
операторів, доступу на об’єкти інформаційної діяльності та багатьох інших. Кожен вид
застосування привносить свої особливості у вибір систем параметризації мовного сигналу,
шумозаглушення та т.ін.
Метою статті є аналіз особливостей побудови систем голосової аутентифікації особи при
їх різному застосуванні.
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Особливості застосування технології розпізнавання особи за голосом

Завданням

початкового етапу проведення

аутентифікації людини за голосом є

перетворення в мовний сигнал звуків, що генеруються мовною системою людини. Звук, як
відомо, являє собою механічні коливання, що поширюються в навколишньому середовищі
(середовищем розповсюдження служить повітря). Тиск звукової хвилі сприймається мікрофоном
і перетворюється їм в електричний аналоговий сигнал.
Для подальшої обробки необхідно провести перетворення інформаційного образу мови з
аналогового сигналу в дискретний. Це завдання вирішує аналого-цифровий перетворювач
(АЦП), який здійснює дискретизацію і квантування мовного сигналу.
Дискретизація полягає в розбитті неперервного сигналу на ряд дискретних відліків, кожен
з яких представляє значення аналогового сигналу у відповідний момент часу. Дискретизація
дозволяє скоротити кількість інформації, що підлягає подальшій обробці, до необхідного
мінімуму.
Однак частота дискретизації, тобто кількість відліків у секунду, повинна бути достатньо
великою, інакше можуть бути пропущені важливі зміни сигналу, присутні у його аналоговій
формі. Згідно теоремі Котельникова частота дискретизації повинна бути, як мінімум, у два рази
вище максимальної частоти даного сигналу. При меншій частоті дискретизації починає губитися
інформація, яка активно використовується при розпізнаванні. Особливо це важливо для
розпізнавання в умовах шумів.
Отже, на початковому етапі система аутентифікації здійснює запис мови, його
дискретизацію і цифрову обробку, що дозволяє визначити до 20 різних параметрів мови.
У разі використання технології аутентифікації людини за голосом для доступу на об’єкт
інформаційної діяльності користувач вимовляє фразу тривалістю 1-3 с. Створений потім образ
може бути записаний на картку SmartCard. Надалі користувач при вході на об]єкт, що
захищається, вставляє картку у зчитувач і вимовляє умовну фразу. Система контролю доступу
порівнює звукові образи і приймає рішення про допуск. Компактність представлення звукового
образу дозволяє змонтувати практично необмежену кількість пропускних пунктів і, отже,
обслуговувати практично необмежену кількість користувачів. Обсяг математичного шаблону - до
8 Кбайт. Обсяг вибірки навчання - від 15 до З0 повторень контрольної фрази, час прийняття
рішення - від 5 до 10 с [2].
Одним з найважливіших параметрів систем аутентифікації є коефіцієнт надійності –
ймовірність помилок 1-го і 2-го роду [3].
Помилки виникають в результаті того, що при порівнянні реального ідентифікатора та
ідентифікатора в базі даних існує складність досягнення ідеальної відповідності (100% збігу).
Тому вводиться поріг, який однозначно повинен визначити відсоток відповідності, при якому
ідентифікатор буде визнаний відповідним. Запровадження вказаного порогу може призвести до
таких помилок:
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помилки першого роду (FRR – False Rejection Rate) – «не впізнати свого»,

тобто приймається рішення «чужий», хоча насправді суб'єкт присутній у списку
зареєстрованих користувачів;
-

помилки другого роду (FAR – False Acceptance Rate) – «пропустити

чужого», тобто приймається рішення «свій», хоча, насправді, суб'єкт відсутній у списку
зареєстрованих користувачів.
Кожна дана система може перебудовуватися таким чином, що помилки одного роду
можуть бути зменшені за рахунок збільшення помилок іншого роду (навіть при збереженні всіх
інших факторів, що впливають на ймовірність помилки: тривалість і характер мовного
повідомлення, завади і т.п.). Зміна співвідношення помилок першого і другого роду досягається
за рахунок зміни порогу прийняття рішення та вибору набору ознак.
Висновки
Основні труднощі при створенні систем розпізнавання осіб за голосом полягають у великій
розмаїтості проявів голосу людини, що обумовлена залежністю параметрів мовного сигналу від
настрою, емоційного стану, віку і т. п. Така багатоваріантність створює проблеми при виділенні тих
особливостей голосу, що є суто індивідуальними. Крім того, серйозною проблемою, що досі до
кінця не вирішена, є виключення шумового компонента.
Враховуючи те, що голос людини є практично єдиною біометричною ознакою, використання
якої дозволяє проводити її дистанційну аутентифікацію, автори продовжують дослідження в області
параметризації мовних сигналів з метою розробки системи контролю доступу із зменшеними
значеннями помилок першого та другого роду.
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