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АНОТАЦІЯ 

Даний дипломний проект містить 62 сторінок, 15 ілюстрацій, 4 таблиць,  

та 42 джерел.  

Мета роботи: Удосконалення методів вимірювання ширини займаної 

смуги частот за критерієм відношення потужносте для широкосмугових та 

надширокосмугових систем.  

Об’єкт дослідження: процес вимірювання ширини займаної смуги частот 

широкосмугових та надширокосмугових систем 

Результатом роботи є отримання більш ефективного методу розрахунків 

ширини займаної смуги частот з використання широкосмугових та надширо-

космугових систем.  

Ключові слова: ширини займаної смуги частот, надширокосмугові сис-

теми, розширення спектра.  
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ANNOTATION 

 

This project contains pages, 78 pages, 15 illustrations, 4 tables and 42 refer-

ences. 

The aim of this work is improvement of methods for measuring the width of 

the Occupied frequency band by the criterion of the ratio of strain for broadband and 

ultra-wideband systems 

Object of study: the process of measuring the width of the occupied band of 

broadband and ultra-wideband systems 

The result of this work is a more efficient method for calculating the bandwidth 

of the occupied frequency with the use of broadband and ultra-wideband systems. 

Keywords: the width of the occupied frequency band, ultra-wideband systems, 

spectrum expansion 
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ВСТУП 

Під час написання роботи на дану тематику за основу досліджень були 

використанні рекомендації Міжнародного союзу електроніки в яких подана 

термінологія, нормативи, методи досліджень ширини смуги частот. 

Всі вимірювання ,які проводилися раніше, ширини займаної смуги частот 

розглядалися для вузькосмугових систем. 

В старих довідниках метод β/2 є основним методом вимірювання ширини 

смуги частот, але практичне вирішення основних проблем завдання не наво-

дяться. 

Стрімке зростання інформаційних потоків в самих різних сферах людської ді-

яльності став сьогодні основним фактором розвитку суспільства. З одного 

боку кількість таких потоків постійно збільшується: все більше абонентів на 

всіх континентах світу включається в процес обміну інформацією. Розвиток 

всесвітньої інформаційної мережі – Інтернету - багато разів прискорило цей 

процес. Широке впровадження комп'ютерних технологій призвело до суттє-

вого зростання обсягу цифрових даних, що передаються в режимі реального 

часу. 

З іншого боку, постійно зростають вимоги до якості передаваємої інфор-

мації. У радіолокації поряд з визначенням координат цілі виникла необхід-

ність отримання її радіозображення. У телекомунікаційних вимоги до якості 

зростають по мірі переходу від передачі мови до передачі зображення, від не-

рухомого зображення - до рухомого, від чорно-білого зображення до кольоро-

вого, від плоского - до об'ємного. Однак таке підвищення якості інформації 

також вимагає збільшення її кількості, переданого в одиницю часу.  

Кількість інформації Н, переданої з будь-якого інформаційного каналу, визна-

чається відомою формулою Шеннона: 

log(1 / P )bit/ s,s nH f P=  +  

де: f - шумова смуга частот інформаційного каналу; 

Ps/ Pn - відношення сигнал/шум по потужності. 
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Таким чином, основним способом збільшення інформативності системи є ро-

зширення смуги частот переданого сигналу або зменшення його тривалості. 

Тому перехід до надширокосмугових (НШС) або, як їх ще називають, надко-

роткоімпульсним (НКІ) сигналом є, по суті, єдиним вирішенням проблеми під-

вищення інформаційних можливостей сучасного суспільства.  
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1 ВИМІРЮВАННЯ ШИРИНИ ЗАЙМАНОЇ СМУГИ ЧАСТОТ ЗА 

КРИТЕРІЄМ ВІДНОШЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ 

1.1 Нормування ширини смуги частот і позасмугових випромінювань

 Необхідною смугою частот для певного класу радіовипромінювання на-

зивається мінімальна смуга частот, яка достатня для забезпечення передавання 

інформації зі швидкістю та якістю, потрібними для заданих умов (ГОСТ 

23611-79) [1].  

Займана смуга частот радіовипромінювання визначається смугою час-

тот, за межами якої випромінюється не більше ніж задана частина β від зага-

льної потужності РЕЗ [1].  

Ширина смуги частот радіовипромінювання на рівні Х дБ – ширина смуги ча-

стот радіовипромінювання радіопередавального пристрою, за межами якої 

будь-яка дискретна складова спектру позасмугових радіовипромінювань або 

спектральна щільність потужності позасмугових радіовипромінювань ослаб-

лені відносно заданого рівня не менше, ніж до рівня Х дБ (ГОСТ 23611-79) [1]. 

Контрольна ширина смуги частот випромінювання – ширина смуги частот, за 

нижнім і верхнім межами якої будь-яка спектральна складова має ослаблення 

на 30 дБ і більше щодо випромінювання, прирівняного 0 дБ (ГОСТ 24375-80) 

[2]. 

Присвоєна смуга радіочастот - смуга частот, у межах якої радіостації до-

зволено випромінювання. Примітка. Ширина присвоєної смуги частот дорів-

нює необхідній ширині смуги частот плюс подвоєне абсолютне значення до-

пустимого відхилення частоти. (ГОСТ 23611-79 [1], річок. МСЕ SM. 328-9 [3] 

та п. 142 статті 1 Регламенту радіозв'язку [4].)  

1.2. Взаємозв'язок основних понять, що визначають ширину 

смуги радіовипромінювання  

Чисельне значення необхідної ширини смуги частот (НШСЧ) передатчи - 

ків, визначене першими чотирма символами в повному позначенні класу ви-

промінювання [4], визначають за формулами, які наведені в ГОСТ Р 50016-92 
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[3]. вихідними даними для таких розрахунків є параметри модуляції випромі-

нювання передавача. Цей стандарт регламентує методи контролю відповідно-

сті технічних характеристик передавача встановленим вимогам до ширини 

смуги шляхом вимірювання контрольної ширини смуги частот (КШСЧ), за-

проваджує норми на КШСЧ для передавачів конкретних типів, визначає фун-

кціональну зв'язок цих норм з розрахунковим значенням необхідної ширини 

смуги частот. Норми і методики вимірювання контрольної ширини смуги час-

тот регламентують також стандарти [5-11], орієнтовані на передавачі певного 

призначення. Основне призначення перевірки КШСЧ на відповідність норма-

тивним вимогам полягає в тому, щоб при штатній роботі передавача займана 

ширина смуги частот випромінювання не перевищувала необхідну ширину 

смуги частот [12]. 

Регламентовані документами [5-11] методи вимірювань КШСЧ передба-

чають:  

-  безпосереднє підключення засобів вимірювань до передавача (в окре-

мих випадках аналізатор спектру може бути пов'язаний з передавачем «по 

полю»),  

- використання певних вимірювальних сигналів для передавачів конкрет-

ного типу,  

- спеціальну процедуру установки нульового рівня аналізатора спектра, 

відносного якого відраховують контрольний рівень -30 дБ. 

 Двы останніх вимоги особливо важливо враховувати. Для більшості кла-

сів випромінювань нульовий рівень слід встановлювати за рівнем сигналу не-

модульованою несучої, а не по максимуму аналізованого спектра. Зазвичай 

при радіоконтролю ширини смуги випромінювання процедурою встановлення 

нульового рівня нехтують і проводять вимірювання ширини спектра випромі-

нення на рівні мінус 30 дБ щодо його максимуму при передачі реального, а не 

вимірювального сигналу. Очевидно, що такі вимірювання є некоректними і не 

можуть бути використані для контролю параметрів РЕЗ на відповідність ви-

могам норм [13]. На РКП слід використовувати встановлений цією методикою 
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метод безпосереднього вимірювання ширини займаної смуги частот (ШЗСЧ) 

радіовипромінювань згідно з її визначенням. Результат вимірювання ШЗСЧ 

слід порівнювати зі значенням необхідної ширини смуги радіовипроміню-

вання. Якщо необхідна ширина смуги радіочастот у документації на переда-

вачі не вказана, але відомо значення норми на контрольну ширину смуги ра-

діочастот, то можна відповідно з формулами, наведеними в ГОСТ Р 50016-92 

[14], визначити чисельне значення необхідної ширини смуги радіочастот. Ви-

конання умови ШЗСЧ < НШСЧ дозволяє стверджувати, що КШСЧ передат-

чика даній станції не перевищує нормованого значення. Слід зазначити, що 

зворотне твердження, в загальному випадку, несправедливо. Якщо КШСЧ зна-

ходиться в межах норми, то ширина займаної смуги частот може перевищу-

вати НШСЧ внаслідок розширення спектру на рівнях нижче мінус 30 дБ з-за 

підвищеного рівня позасмугових випромінювань передавача [13]. 

1.3 Метод вимірювання ширини займаної смуги частот 

за критерієм відношення потужностей. 

Визначення поняття ширини займаної смуги частот (ШЗСЧ) випроміню-

вання, графічна ілюстрація якого представлена на рис. 1.3, засноване на ви-

мозі, щоб потужність випромінювання, що відповідає площі заштрихованих 

частин аналізованого енергетичного спектру (рис 1.1), становила малу частину 

β від сумарної потужності випромінювання P (β/2 з кожної сторони). Межі ши-

рини займаної смуги частот задаються при цьому частотами f1 і f2 . Поки МСЕ 

рекомендує приймати значення β = 0,01 (1%) при визначенні ШЗПЧ для всіх 
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класів випромінювання [15, 16 - 18]. Не виключено, що в подальшому для де-

яких класів випромінювання може бути рекомендовано і інше значення β.

 

 

 

 

Для знаходження граничних частот f2 та f1 , різниця яких визначає ши-

рину займаної смуги, необхідно щодо цих частот вирішити систему рівнянь: 

 

З практичної точки зору інтегрування енергетичного спектра при оцінці 

ШЗСЧ не може проводитися по всій осі частот, а повинна бути обмежена де-

якими межами для усунення впливу на результат вимірювання сторонніх ви-

промінювань, шумів фону і приймача. Для контролю можливої похибки вимі-

рювання НВЧ випромінювання, пов'язаної з обмеженням області інтегру-

вання, в справжній методиці використовується ітераційна процедура вибору 

оптимальних меж інтегрування спектру. 
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2 АНАЛІЗ ФАКТОРІВ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИКОРИСТАННЯ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ 

2.1 Аналіз випромінювань на виході радіопередаваль-

них пристроїв 

Радіопередавальний пристрій (РПП), що складається з радіопередавача 

й антенно-фідерної системи, призначений для генерації несучого гар-

монійного коливання, його модуляції й випромінювання за допомогою пере-

давальної антени. Крім основного (корисного) радіовипромінювання, на ви-

ході антени РПП присутні неосновні (небажані) випромінювання. Ці ви-

промінювання можуть  зважати для приймачів інших РЕЗ, створюючи їм нена-

вмисні завади й погіршуючи ЕМС РЕЗ. Класифікацію випромінювань на ви-

ході антени РПП й приклад розподілу їхньої спектральної щільності потуж-

ності представлено на рис. 2.1 і 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Класифікація випромінювань РПП 

 

Рисунок 2.2 - Спектр щільності потужності радіовипромінювань РПП: 

1 – основного ; 2 – позасмугового; 3 – на гармоніках; 4 – на субгармоніках; 

5 – комбінаційного; 6 – інтермодуляційного; 7 – паразитного; 8 – шумового 
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Основне випромінювання займає деяку необхідну смугу частот (Вн), 

призначену для передачі корисного радіосигналу. Всі інші (неосновні) випро-

мінювання, розташовані за межами основної (робочої) ділянки радіочастот-

ного спектра Вн, є небажаними. Ці випромінювання поділяються на позасму-

гові, побічні й шумові. Спектр позасмугового випромінювання безпосередньо 

примикає до необхідної смуги частот праворуч і ліворуч. Спектри побічних ви-

промінювань на гармоніках, на субгармоніках, на комбінаційних частотах, па-

разитних й інтермодуляційних коливань віддалені від смуги частот основного 

каналу випромінювання. Шумове випромінювання займає широку смугу час-

тот.  

Необхідна смуга частот Вн визначається як мінімальна за шириною 

смуга частот, що забезпечує передачу даного повідомлення з необхідною шви-

дкістю і якістю. Норми на необхідну ширину смуги частот для різних типів 

повідомлень (телеграфія, телефонія, звукове радіомовлення та ін.) і видів мо-

дуляції (амплітудна, кутова, імпульсна) наведені у Регламенті радіозв’язку 

(РР) [19]. Необхідна ширина смуги частот може визначатися також розрахун-

ковим шляхом відповідно до рекомендацій МСЕ  за формулами, зазначеними 

у відповідних розділах рекомендацій [19,20]. Наприклад, у випадку амплітуд-

ної модуляції несучих аналоговими сигналами телефонії або звукового мов-

лення необхідна ширина смуги радіовипромінювання 

 





−
=

несучій,подавленійтапередачіійодносмуговпри

передачі;йдвосмуговіпри2

нв

н

н
FF

F
B

(2.1) 

 

де Fн, Fв – нижня й верхня граничні частоти сигналу, відповідно. 

 

За правилами РР випромінювання повинні позначатися відповідно до 

необхідної ширини смуги частот Вн і виду (класу) сигналів. Необхідна ширина 
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смуги випромінювання вказується перед позначенням класу і містить три ци-

фри й одну букву. Буква відіграє роль коми, що відокремлює цілу частину від 

дробової в десятковому дробі, і вказує одиницю виміру смуги частот. Значення 

необхідної ширини смуги Вн виражаються: 

− від 0,001 до 999 Гц – у герцах (буква Н); 

− від 1 до 999 кГц – у кілогерцах (буква K); 

− від 1 до 999 МГц – у мегагерцах (буква М); 

− від 1 до 999 ГГц у гігагерцах (буква G). 

       

2.2  Класифікація випромінювань РПП. 

 

Випромінювання класифікуються і їх клас позначається відповідно до 

основних і додаткових характеристик радіосигналу. Перший символ (буква) у 

позначенні вказує на тип модуляції несучої: А – амплітудна двосмугова; Н, R, 

J – амплітудна односмугова з різним ступенем подавлення несучої; F, G – ку-

това (частотна й фазова) та ін. Другий символ (цифра) у позначенні вказує на 

характер модулюючого сигналу: 1, 2 – один канал цифрової інформації; 3 – 

один канал аналогової інформації; 7, 8 – два або більше канали, що містять ци-

фрову (7) або аналогову (8) інформацію. Третій символ (буква) у позначенні 

вказує тип переданої інформації: А, В – телеграфія, Е – телефонія (включаючи 

звукове радіомовлення), F – телебачення і т.д. Четвертий символ містить дані 

про сигнал (сигнали): В, С – двопозиційний код з однаковим числом елементів 

і однаковою тривалістю без виправлення (В) і з виправленням (С) помилок, G, 

J – передача звуку мовної (G) або комерційної (J) якості; N – передача кольо-

рового телевізійного сигналу. П’ятий символ вказує характер ущільнення: N – 

без ущільнення, F, Т – частотне (F) або часове (Т) ущільнення та ін. 

Наприклад, повне позначення класу випромінювання для двосмугового 

звукового радіомовлення – 8K00A3EGN. Допускається також позначати клас 

випромінювання в скороченому виді з використанням перших трьох символів, 
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що характеризують його основні характеристики. Наприклад, 2K70J3E – од-

ноканальна односмугова телефонія з подавленою несучою (J3E) і необхідною 

шириною смуги частот кГц 7,23,03нвн =−=−= FFB . 

До параметрів основного випромінювання радіостанції в необхідній 

смузі частот відносяться: 

 - несуча частота та її відхилення, Гц; 

 - необхідна смуга частот, Гц; 

 - вихідна потужність, Вт, дБВт; 

- поверхнева щільність потоку потужності, Вт/м2, дБВт/м2, для бортових 

передавачів супутникових РEЗ; 

 - вид і параметри модуляції; 

 - ослаблення несучого коливання й подавлення неробочої бічної смуги, 

дБ, для односмугових РПП. 

 

2.3  Позасмугові випромінювання 

 

Передавальним станціям дозволяється випромінювати радіосигнали 

тільки в межах певної смуги частот, що називається привласненою. Частота, 

що відповідає середині привласненої радіостанцією смуги частот, називається 

привласненою частотою. Операція присвоєння – дозвіл, що видається Адміні-

страцією зв’язку, відповідальною за дотримання РР, на використання радіоча-

стоти або радіочастотного каналу за певних умов. Присвоєння й використання 

частот передавальними станціями визначаються правилами, викладеними в РР 

[19]. Для радіосигналів з двосмуговою передачею привласнена частота збіга-

ється з несучою, а при односмуговій передачі відрізняється від неї. Наприклад, 

при односмуговій передачі верхньою бічною амплітудно-модульованого радіо-

сигналу середня частота радіоспектру 

 

 

2/внср Fff += ,  (2.2) 

 

де нf  – несуча частота; 

вF  – верхня гранична частота модулюючого сигналу. 
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Залежно від значення верхньої граничної частоти вF  модулюючого си-

гналу, середня частота змінюється, що не дозволяє використовувати її в якості 

привласненої. Тому для радіоліній з односмуговою передачею нормується рі-

зниця між несучими й привласненою частотами. Наприклад, для морських і 

повітряної рухомих служб, де необхідна ширина смуги частот 

Гц 27003003000нвн =−=−= FFB , встановлена різниця 1400 Гц для всіх класів ви-

промінювань із односмуговою модуляцією (Н, R, J). 

З урахуванням нестабільності частоти радіопередавачів ширина прив-

ласненої смуги частот пB  повинна перевищувати ширину необхідної смуги нB  

на подвоєну величину абсолютного допустимого відхилення частоти допf  у від-

повідності з виразом 

 

допнп 2 fВB +=   (2.3) 

 

Допустиме відхилення частоти радіопередавача – це максимально до-

пустима величина відхилення максf  фактичної середньої частоти радіовипромі-

нювання станції від номінального значення привласненої їй частоти [20]. До-

пустиме відхилення частоти – довгострокова нестабільність, яку повинен за-

безпечувати передавач за весь час його роботи. Розширення привласненої 

смуги частот відносно необхідного на величину доп2 f  забезпечує захист від ра-

діозавад у суміжних (сусідніх) каналах, розташованих вище й нижче привлас-

неної смуги. Припустимі відхилення встановлюються з урахуванням норм РР 

і залежать від приналежності РЕЗ до певної служби, діапазону частот і серед-

ньої потужності РПП. Наприклад, відповідно до діючих норм припустиме від-

хилення робочої частоти радіомовних передавачів для діапазонів НЧ, СЧ і ВЧ 

не повинне перевищувати ±10 Гц, а в діапазоні ДВЧ – ±100 Гц. Для космічних 
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станцій привласнена смуга частот включає подвоєний максимальний доплері-

вський зсув частоти, який може спостерігатися відносно будь-якої точки зем-

ної поверхні. 

Позасмугове випромінювання – небажане радіовипромінювання, що є, 

як і основне, результатом модуляції несучої f0 переданим повідомленням. При-

чинами появи позасмугового випромінювання можуть бути [20, 21]: 

 - недостатнє подавлення на вході модулятора складових спектра модулю-

ючого сигналу, які перебувають за межами верхньої граничної частоти Fв, що 

забезпечує необхідну якість передачі (наприклад, модуляція імпульсами із занадто 

крутими фронтами); 

 - наявність нелінійності амплітудної й фазової характеристик тракту 

передавача (підсилювачів, модулятора); 

 - застосування модулюючих сигналів занадто великого рівня (явище 

перемодуляції) або обмеження їхніх амплітуд; квантування й ін. 

В результаті в спектрі випромінюваних станцією радіосигналів з’явля-

ються складові, що лежать за межами необхідної смуги частот, які погіршують 

її ЕМС із іншими РЕЗ, що працюють у сусідніх каналах. Випромінювання, ши-

рина якого не виходить за межі необхідної ширини смуги радіочастот Вн, на-

зивають удосконаленим (оптимальним). На практиці більшість радіостанцій 

мають недосконале (неоптимальне) випромінювання через появу позасмуго-

вого радіовипромінювання. Тому для оцінки фактичного (недосконалого) ви-

промінювання введене поняття займаної смуги Взн радіочастот, за межами якої 

випромінюється певна частка β (наприклад, β = 1%) середньої потужності ра-

діостанції на привласненій їй частоті f0 (рис. 1.3). 

У межах займаної смуги в цьому випадку зосереджено 100 – β = 99% 

середньої потужності випромінювання. При цьому потужність радіозавад від 

позасмугових випромінювань станцій, що працюють у суміжних (сусідніх) ча-

стотних каналах, не перевищує β% потужності сигналу в основному каналі 

прийому. Значення β встановлюється для кожного класу випромінювання й у 

більшості випадків не перевищує 0,5%. 

На практиці важливо також мати інформацію про форму обвідної спектра й 

про швидкість убування спектральних складових позасмугового випромінювання 
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за межами необхідної смуги частот. Із цією метою вводиться поняття ширини смуги 

частот на рівні -X дБ щодо рівня основного випромінювання, прийнятого за 0 дБ (

xB на рис. 2.3). За межами смуги xB  інтенсивність будь-яких дискретних спектраль-

них складових або спектральна щільність потужності позасмугового випроміню-

вання ослаблена щодо рівня основного випромінювання (у смузі нB  на рис. 2.3) не 

менш ніж на Х дБ. Звичайно, за нижній рівень вимірюваної потужності прийма-

ється рівень, розташований на 60 дБ (Х = -60 дБ) нижче рівня основного випро-

мінювання (0 дБ на рис. 2.3). Використання декількох вимірювальних рівнів (Х = -

30, -40, -50 і т.д.) дозволяє контролювати форму й швидкість зменшення позасму-

гового випромінювання. Оцінка займаної смуги частот за критерієм відносного рі-

вня -X дБ для класів випромінювань А3Е, Н3E, R3Е, J3E краще і точніше харак-

теризує спектр сигналу в порівнянні з енергетичним критерієм [20, 21]. 

 

 

Обмежувальна лінія  

спектра 

Обвідна спектра 

5,0
 

f0 

0 дБ 

Р, дБВт/Гц 

-30 дБ 

-Х дБ 
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Вн 

Вк 

Взн 

Вх 

f 

 

Рисунок 2.3 - Характеристики основного та позасмугового  

випромінення РПП 

 

Контроль і нормування позасмугового випромінювання здійснюється за 

допомогою контрольної ширини смуги частот випромінювання кB , за нижньою й 

верхньою межами якої будь-яка спектральна складова ослаблена на 30 дБ (в 1000 

разів) і більше стосовно максимального значення випромінюваної потужності. Зна-
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чення контрольної ширини смуги частот використовується при розподілі й прис-

воєнні номінальних частот радіостанціям і при розрахунках частотного рознесення 

між сусідніми станціями. 

Лінія, що проходить через допустимі значення рівнів X випромінювання, 

називається обмежувальною (рівні 0, -30, -X, -60 дБ на рис. 1.3). Вона визначає 

верхню межу максимально допустимих значень складових спектра позасмугового 

випромінювання. Обвідна реального спектра потужності випромінювання не ви-

ходить за межі встановленої обмежувальної лінії. Значення ширини смуг частот ( нB

, ,кB  хB , знB ) нормовані для різних класів випромінювання Приклад норм на ширину 

смуги частот і позасмугове радіовипромінювання для сигналу класу J3E (радіопе-

редавачі фіксованої служби) представлений у табл. 2.1 [20]. 

 

Таблиця 2.1 - Приклад норм на ширину смуги частот та позасмугове ви-

промінювання 

Клас 

Впро-

мінювання 

JЗЕ 

Формули для розрахунку 

Необхідна 

ширини смуги 

частот нB , Гц 

Контро-

льна ширини 

смуги частот 

нB , Гц 

Позасмугові радіо-

випромінювання 

на 

рівні 

-Х 

дБ 

ширина 

смуги 

Вх, Гц 

Теле-

фонія, 

одна 

бокова 

смуга, 

подав-

лена 

несуча 

)( нвн FFB −=  нк 15,1 BB =  

30 

35 

40 

50 

60 

кн15,1 ВB =  

кн 09.125,1 ВB =  

кн 39,16,1 ВB =  

кн 52,29,2 ВB =  

кн 7,44,5 ВB =  
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Виміряні значення контрольної ширини смуги частот кB  і позасмугових ви-

промінювань хB  не повинні більш ніж на 20% перевищувати нормовані значення 

[20]. Наявність норм дозволяє будувати моделі потужності обвідної спектра, осно-

вного й позасмугового випромінювань, що необхідно при аналізі ЕМС радіостан-

цій. 

При побудові моделі обвідна реального спектра апроксимується кусочно-

лінійною обмежувальною лінією, як показано на рис. 2.3 [20]. При цьому розподіл 

потужності поблизу основного випромінювання представляється виразом [20] 

 

)/lg()()( iii ffVfPfP += , (2.4) 

 

де  )( ifP   – зменшення рівня потужності випромінювання при розстрою-

ванні на if  щодо рівня основного випромінювання (0 дБ), дБ; 

 iV  – нахил обвідної обмежувальної лінії спектра в межах i-ї лінійної діля-

нки апроксимації, в інтервалі частот від if  до 1+ if , дБ/м. 

 

Нахил обмежувальної лінії iV  (її крутизна) характеризує швидкість убування 

потужності спектральних складових випромінювання: 

 

              
  )/lg(/)()()( 11 iiii fffPfPfP −= =+ .                       (2.5) 
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3 РОЗШИРЕННЯ СПЕКТРА 

Розширення спектра представляє собою метод модуляції, за яким [22]: 

- ширина спектра сигналу, що передається, значно більша за мінімаль 

ну ширину спектра, яка фактично потрібна для передавання даних; 

- метод розширення спектра не залежить від методу модуляції даних. 

Найпоширенішого застосування набули 3 різновиди розширення спектра, які опи-

сані в Рекомендації ITU-R SM.1055 [22] та в [23, 24], а саме: 

- з використанням прямої послідовності; 

- зі стрибкоподібною зміною частоти; 

- з поєднанням зазначених вище методів прямої послідовності та стрибкоподібної 

зміни частоти (FH/DS, Frequency Hopping/Direct Spread). 

3.1 Концепція та методи розширення спектру сигналів 

Проблема забезпечення надійного зв'язку в умовах впливу організованих і не-

навмисних перешкод, а також багатостанційний доступ при роботі в пакетних 

радіомережах найкращим чином може бути вирішений при використанні в за-

собах радіозв'язку (ЗРЗ) сигналів з розширенням спектру [25]. Сутність методу 

розширення спектра сигналів формулюється наступним чином: розширення 

спектру сигналу є спосіб передачі, при якому сигнал займає смугу частот 

більш широку порівняно з смугою, мінімально необхідної для передачі інфор-

мації; розширення смуги частот сигналу забезпечується спеціальним кодом, 

який не залежить від переданої інформації; для подальшого стиснення смуги 

частот сигналу і відновлення даних в приймальному пристрої ЗРЗ також вико-

ристовується спеціальний код, аналогічний код в передавачі ЗРЗ та синхроні-

зований з ним. Таким чином, спосіб передачі інформації з розширенням спек-

тру сигналів полягає: на передавальній стороні ЗРЗ - в одночасної та незалеж-

ної модуляції параметрів сигналу спеціальним кодом (розширює спектр фун-

кцією) і переданим повідомленням; на приймальній стороні ЗРЗ - в синхронній 

демодуляції сигналу у відповідності з розширює спектр функцією і віднов-

лення переданого повідомлення [25]. У вітчизняній літературі сигнали з роз-
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ширенням спектра називають по різному: складними, шумоподібними, широ-

космуговими [25]. Однак зазначені терміни допускають можливість неодно-

значного тлумачення і не відображають фізичної сутності методу розширення 

спектра. Так, наприклад, широкосмуговими називають сигнали, смуга частот 

яких порівнянна з несучою частотою. Згідно з наведеною вище формулюванні, 

широко вживані на практиці стандартні методи модуляції, наприклад, часто-

тна модуляція (ЧМ), імпульсно-кодова модуляція (ІКМ), використання яких 

призводить до розширення займаної повідомленням інформаційної смуги час-

тот, не можуть бути класифіковані як методи розширення спектру сигналів. 

Такі види сигналів прийнято називати сигналами з розширеної інформаційної 

смугою частот [25, 28]. Системи радіозв'язку, в яких застосовуються сигнали 

з розширенням спектру, володіють цілим рядом переваг:  

1) підвищеною завадостійкістю;  

2) енергетичної скритністю;  

3) можливістю забезпечення кодового розділення сигналів при багатостанцій-

ному доступі; 

4) здатністю протистояти навмисним перешкод;  

5) підвищеною пропускною здатністю;  

6) можливістю вимірювання часу приходу сигналів з великою точністю і ви-

сокою роздільною здатністю та ін.  

Теоретичною основою для розробки ЗРЗ розширеним спектром сигналів є фу-

ндаментальна теорема К.Е. Шеннона, яка об'єднує пропускну здатність гуссів-

ського каналу С (біт/с), ширину смуги, потужність сигналу та потужність об-

меженого по смузі адитивного білого гауссівського шуму (АБГШ) відповідно 

до виразу:  

2log (1 P / P ),s s jС W=   +                                                                          (3.1)  

  

Зависимость (3.1) устанавливает связь между предельной скоростью на-

дежной передачи информации по каналу с заданным отношением сигналшум 
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Ps /Pj і відведеної для передачі інформації смугою частот Ws. При малих відно-

шеннях сигнал-шум, менших за 0,1, вираз (3.1) приймає вигляд: 

1.44 / ,s s jC W P P                                                                                                 (3.2) 

де 1,44 - модуль переходу від двійкових до натуральних логарифмів; у 

разі великих відношень сигнал-шум (27) з високим ступенем достовірності мо-

жна ввести наближення / ,s s jC W P P                                                                (3.3)  

  

У відповідності з виразом (3.1) найбільш доцільним є обмін потужності 

сигналу Ps на смугу пропускання каналу Ws, а при заданому відношенні сиг-

нал-шум в каналі радіозв'язку з АБГШ пропускна здатність може бути збіль-

шена шляхом відповідного розширення спектру сигналу. Якщо пропускна зда-

тність С дорівнює необхідної швидкості передачі інформації Rb то з (3.1) і (3.2) 

видно, що при Ws > Rb канал радіозв'язку може працювати при значному пере-

вищенні потужності шуму Pj над потужністю корисного сигналу Ps. Методи 

розширення спектру сигналів знаходять широке застосування в спеціальних 

ЗРЗ, які повинні забезпечувати надійний зв'язок в умовах радіоелектронного 

придушення (РЕП). Методи розширення спектру в принципі можуть базува-

тися на модуляції параметрів сигналу: амплітуди, фази, частоти, тимчасового 

положення (затримки) сигналу у відповідності зі спеціальним кодом, який фо-

рмується на основі псевдовипадковою послідовності. Основними, базовими 

методами розширення спектра сигналів, широко застосовуваними в сучасних 

ЗРЗ, системах управління, розподілу інформації, передачі команд, є: 

 1) метод безпосередньої модуляції несучьої псевдовипадковою послідо-

вністю (ПВП);  

2) метод псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ППРЧ);  

3) метод псевдо-тимчасової імпульсної модуляції (ПТІМ);  

4) метод спільного (комбінованого) використання різних методів розши-

рення спектру (наприклад, метода безпосередній модуляції несучої ПВП і ме-

тоду ППРЧ; методу ППРЧ і методу ПТІМ і інші поєднання методів). 
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3.2 Розрахунок методу безпосередньої модуляції несучої псевдовипа-

дковою послідовністю  

Зазначені вище методи розширення спектру, їх основні властивості і характе-

ристики детально викладені в цілому ряді робіт. Для цілісного уявлення ко-

ротко зупинимося на основних властивостях методу розширення спектра сиг-

налу шляхом безпосередньої модуляції несучої ПВП. Даний метод модуляції 

несучої називається «пряме розширення спектру сигналів з допомогою ПВП». 

При даному методі розширення спектра досягається безпосередньою модуля-

цією несучої частоти (двійковій ПВП), або за рахунок послідовної перебудови 

робочої фази переданого сигналу [27, 28]. В останньому випадку сигнали на-

зиваються фазоманіпульованими широкосмуговими сигналами. Вони форму-

ються шляхом множення сигналу несучої на ПВП з тактовою частотою, наба-

гато перевищує ширину смуги частот інформаційного сигналу. Фазоманіпу-

льований  широкосмуговий сигнал (ФМШСС) являють собою послідовність 

радіоімпульсів, фаза Θk яких змінюється за заданим законом, то ФМШCС (без 

урахування інформаційної послідовності d(t) можна записати у вигляді: 

0 0

1

(t) [t (k 1) ] cos( ),
L

u k

k

s U t 
=

= − −    + +                                                (3.4) 

де U(t) - функція одиничного стрибка, 


1;(k 1)

[t (k 1)]
0; (k 1) , ,

u u

u

u u

t K
U

t t K

 


 

−  
− − = 

 − 
                                                           (3.5) 

де: ω0 - несуча частота, τu - тривалість елемента ПВП, L - число елементів ПВП 

на тривалість біта інформації (L=Tb/τu), Ѳ0 - початкова фаза сигналу (Ѳ0ϵ[0,2π]) 

Из-за простоты реализации устройства генерирования ФМШСС широкое рас-

пространение получила бинарная манипуляция, при которой , 

, [0,2 ].k k  =    

Враховуючи, що 0 0 0 0cos( ) cos( t ),t + + = − +   вираз для сигналу з подвійною 

фазовою маніпуляцією (ФМ) приймає вигляд: 

0 0

1

(t) ( 1) cos( t )
L

k

u

k

s   
=

= − + U[t-(k-1) ]                                                                (3.6) 
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з (3.6) витікає, що розширює спектр сигнальна функція 

1

( ) ( 1) [t (k 1) ],
L

k

u

k

p t U 
=

− − −                                                                                      (3.7) 

складається з послідовності позитивних і негативних імпульсів (форма цих ім-

пульсів не обов'язково повинна бути прямокутної). Послідовність амплітуд 

сигналу ( 1) k

kb = −  називається кодовою послідовністю. Існують різні спо-

соби вибору кодової послідовності, а відповідно, і функції p(t). При передачі 

одного інформаційного біта тривалістю Tb 

1;0

0; [0,T ],(t) b

b

t T

td
 

=                                                                                              (3.8) 

за допомогою бінарного ФМ сигналу на передавачі здійснюється множення 

інформаційного біта d(t) на розширювальний спектр функції p(t) – малюнок 

3.1. 

Таким чином на p(t) відбувається розширення спектру сигналу. При прямо-

кутній формі символів інформаційної послідовності двійкових ФМШСС на 

тривалості одного біта можна описати виразом [27] 

0 0s(t) Ad(t)p(t)cos( t ),0 t Tb= +                                                               (3.9) 

де А – амплітуда сигналу.  

 

Рисунок 3.1 – Інформаційний біт (а),  
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розширення спектру функції (б) 

Перетворення Фур'є від функції d(t) (3.9) дозволяє отримати спектральний ви-

гляд сигналу в частотній області f   

0

sin( / 2)
(f) exp( j t)dt T exp( j T / 2) .

/ 2

bT

b
d b b

b

T
S

T


 


= − = −                              (3.10) 

Спектральна щільність потужності сигналу з урахуванням (3.10) описується 

виразом  

2

2
(f) sin

(f) ( ) .
d b

d b

b b

S fT
G T

T fT


= =


                                                                           (3.11) 

Для визначення спектральної щільності потужності виразу  d(t)p(t) (d(t)=1) от-

римаємо спочатку кореляційну функцію для псевдовипадкового сигналу p(t). 

Граничним випадком псевдовипадкового сигналу є випадковий сигнал, що 

приймає незалежні значення +1 або -1 через інтервали часу τu з ймовірностями 

p=q=1/2. Для визначення функції кореляції R(τ)=M{p(t)∙p(t+τ)} розглянемо два 

перерізу в моменти t1 і t2. Позначимо (t2 - t1) через τ і знайдемо математичне 

очікування виразу p(t1)∙p(t1 + τ). Якщо τ>τu, то дані перерізу належать різним 

тактових інтервалах і тому є статистично незалежними. Математичське очіку-

вання виразу в цьому випадку дорівнює добутку математичних очікувань, 

кожне з яких дорівнює нулю. При τ< τu можливі дві гіпотези: Н1 - відліки нале-

жать одному тимчасового інтервалу і тоді p(t1)p(t1+ τ)=1; H1 - відліки нале-

жать різним інтервалам і p(t1)p(t1+τ) з рівною ймовірністю приймає значення 

±1, і тому умовне середнє значення дорівнює нулю. Отже, повне математичне 

очікування 

   
1

1 1 1 2 1 1 2 1

{ (t) p(t )}

p(H )M ( ) (H )M (t )p(t ) (H )

M p

p t H p p H P



 

+ =

+ + + =                   (3.12) 

Гіпотеза H1 має місце, якщо перший часовий відлік відстоїть від початку так-

тового імпульсу на величину, що не перевищує τu-|τ|. Ймовірність цієї події 
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дорівнює 1 -|τ|/τu. З вищевикладеного випливає, що для випадкової послідов-

ності функція кореляції:
1 / ;

( )
0; .

u u

p

u

R
   


 

 − 
= 


                                             (3.13) 

Графік функції Rp(τ) представлений на рисунку 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Функція кореляції випадкової послідовності 

Спектральна щільність потужності Gp(f) центрованого випадкового процесу 

згідно з теоремою Хінчина-Вінера є перетворенням Фур'є від кореляційної 

функції: 
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                        (3.14) 

 

Таким чином, при використанні в якості розширює функції випадкового сиг-

налу p(t) спектральна щільність потужності виразу d(t)p(t) визначається вира-

зом (3.14) [27].  

На малюнку 3.3 зображений спектральні щільності потужності інфор-

маційного сигналу Gd(f ) і бінарного ФМШCС Gp(f ). 
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Рисунок 3.3 – Спектральні щільності потужності інформаційних даних Gd(f) і 

бінарного ФМШCС Gp(f) 

Таким чином, розширення спектру дозволяє організувати більш високу про-

пускання каналу зв'язку або ту ж пропускну здатність, але при більш низькому 

відношенні сигнал/шум. В подальшому розглядаються сигнали зі спектром, 

розширеним за допомогою ПВП, для яких тривалість кодового елемента ПВП 

τu в ціле число разів менше тривалості інформаційного символу Tb. Якщо 

Tb=Lτu, де ціле число L показує скільки кодових елементів ПВП вкладається в 

одному інформаційному символі, то ширина спектру сигналу S(t) в основній 

смузі частот в L разів більше смуги частот інформаційного символу (біта ін-

формації). 

3.3 Розширення спектра з використанням прямої 

послідовності (DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum). 

В схемі з прямим розширенням спектра сигнал даних на передавальній сто-

роні (наприклад, базової чи абонентської станції)  скремблюється   псевдовипад-

ковою   послідовністю  імпульсів,  яка призначена певному користувачу, для роз-

ширення спектра сигналу із заданою швидкістю чіп-кодування та завадозахище-

ності. 

Розподіл спектра випромінювання (CW, Continuous Wave) сигналу DSSS з 

часом проілюстрований рис. 3.4. Важається, що за результатом застосування такої 
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процедури кожен біт сигналу буде розширений на всю ширину смуги частот ра-

діоканалу. 

  

Рис. 3.4. Розподіл спектра випромінювання сигналу DSSS з часом 

В     разі     застосування     цього методу сигнал представляє собою безпере-

рвну модульовану за фазою комбінацію даних і розширювального коду. В прий-

мачі вихідний сигнал виділяється за допомогою використання такої же розширю-

вальної послідовності. Коефіцієнт повторного використання частот за методом 

DSSS дорівнює одиниці. Послідовність процесу модуляції сигналу із застосуван-

ням методу DSSS наведена на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Порядок модуляції сигналу за методом DSSS 

 

На першому етапі кожен біт інформації вихідного потоку даних модулюється 

розширювальним кодом. Така процедура називається цифровою модуляцією або 

модуляцією цифрового потоку (яку не треба путати з модуляцією цифрових сиг-

налів). Далі чіпова послідовність двополярних імпульсів кодується із застосуван-

ням одного з видів модуляції, в результаті чого формується комплексний НЧ сиг-

нал зі своєю амплітудою та фазою. На останньому етапі здійснюється ВЧ модуля-

ція комплексного НЧ сигналу із застосуванням методу DSSS, під час якого спектр 

сигналу переноситься до області ВЧ. 

Цифрова модуляція, тобто модуляція розширювальним кодом, здійснюється 

шляхом додавання за модулем 2 псевдовипадкової бінарної (двійкової) послідов-

ності (PRBS, Pseudo Random Binary Sequence) до бінарного потоку даних. На прак-

тиці розширювальна послідовність PRBS може бути представлена послідовністю 

прямокутних імпульсів або імпульсів іншої форми. При цьому ширина спектра 
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сигналу та чіпова швидкість будуть різними. Рис. 3.6 ілюструє процес модулю-

вання потоку даних D(t), представленого чотирма бітами інформації, розширюва-

льною послідовністю )(tU PRBS у вигляді 11-ти позиційного коду Баркера (як це реа-

лізовано в стандарті IEEE 802.1 lb/g). Вихідний потік даних представляє собою по-

слідовність імпульсів (бітів) тривалістю імпT кожний, які надходять з періодом 

імпП TT = . 

Обвідна спектра імпульсу з прямокутною формою описується функцією | sin 

(x)/x |, ширина спектра Df  (за нульовим рівнем) дорівнює 

імпПD TTf /2/2 ==  (3.15) 

Розширювальна послідовність PRBS (яка також називається розширюваль-

ним кодом) складається з нефільтрованих „парціальних" прямокутних імпульсів 

тривалістю чіп , що надходять з чіповою швидкістю (тактовою частотою) чіпR  яка 

визначається за формулою 

ЧІПЧІПR /1=  (3.16) 

Обвідна спектра елементарного сигналу розширювальної послідовності та-

кож описується функцією |sin (x)/x |, але в цьому разі ширина його спектра  

PRBSf ( за нульовим рівнем) визначається тривалістю ЧІП (рис. 3.7, б) 

                                                                  (3.17) 

 

 

Рис. 3.6. Модуляція цифрового потоку розширювальним кодом 

Спектр імпульсу з прямокутною обвідною (рис. 3.7, а) зображений на рис. 

3.7, б. 
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Рис. 3.7. Спектри відеоімпульсів DSSS 

 

Таким чином, загальна потужність сигналу, що випромінюється, не зменшу-

ється, проте в чіпІМПT / разів зменшується щільність потужності випромінювання 

на кожній частоті та в стільки ж разів збільшується ширина спектра сигналу, що 

випромінюється, тобто потужність рівномірно розподіляється у смузі DPRBS ff  

. Відношення ЧІПІМПTS /=  називається коефіцієнтом розширення. Обвідна спек-

тра результуючого сигналу UM (t) описується функцією sin2(x)/x2, що забезпечує 

зниження рівня бічних пелюсток (зокрема, рівень першої бічної пелюстки змен-

шується від мінус 7 дБ до мінус 13,5 дБ). 

Для звуження спектра сигналу форма парціального імпульсу розширюваль-

ного коду PRBS згладжується, наприклад, за рахунок використання імпульсів, 

обвідна яких описується законом кореня другого ступеня з „косинуса на підс-

тавці" або гаусівського імпульсу (загальновідомо, що форма спектра сигналу 

визначається формою його обвідної, тому часто для зниження рівня позасмуго-

вих випромінювань (рівня бічних пелюсток спектра сигналу) обвідну сигналу 

згладжують).  

В разі використання імпульсів, форма яких згладжена, тактова частота ЧІПR  

не змінюється, проте зменшується ширина спектра сигналу. Сигнал, модульований 

такою послідовністю має найоптимальніший (з точки зору ефективності викорис-

тання) спектр сигналу, оскільки в ньому практично відсутні бічні пелюстки. При 

цьому ширина спектра модульованого сигналу незначно перевищує чіпову швид-

кість ЧІПR  що дорівнює половині ширини спектра, яка потрібна в разі викорис-

тання прямокутної послідовності імпульсів. 
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Після цифрової модуляції результуюча послідовність двополярних імпуль-

сів групується на двійки, трійки або четвірки чіпів, які використовуються для фо-

рмування комплексного НЧ сигналу. Для модуляції несучої частоти комплексного 

НЧ сигналу як різновид може застосовуватися схема, в якій дані (комплексний НЧ 

сигнал) модулює ВЧ коливання в одному модуляторі, а розширювальна послідо-

вність PRBS - у другому. 

На практиці застосовуються такі форми модуляції [25, 26]: 

- бінарна фазова маніпуляція (BPSK, Binary Phase Shift Keying); 

- квадратурна фазова маніпуляція (QPSK, Quadrature Phase Shift Keying); 

- квадратурна амплітудна модуляція (QAM, Quadrature Amplitude Modulation); 

- різновиди відносної квадратурної фазової маніпуляції (DQPSK. Differential 

Quadrature Phase Shift Keying; л/4-shift DQPSK, 7t/4-Differential Quadrature Phase 

Shift Keying); 

- модуляція комплементарним кодом (ССК, Complementary Code Keying). 

Процедура формування комплексного НЧ сигналу розглядається нижче. 

Властивості сигналу DSSS можуть бути описані такими його параметрами й 

характеристиками: 

- несуча частота cf ; 

- чіпова швидкість ЧІПR  

- ширина спектра частот сигналу, що передається, f  

- кількість користувачів у смузі частот; 

- тип модуляції; 

- миттєва потужність сигналу, що приймається; 

- кут надходження сигналу (пеленг). 

Перші два параметри (несуча частота fc і чіпова швидкість ЧІПR ) є основними 

(ширина спектра сигналу ЧІПRf 2= ). Несуча частота подавляється у процесі розши-

рення спектра, але для сигналу з модуляцію BPSK може бути відтворена шляхом 

оброблення прийнятого сигналу за квадратичним законом )(2 tU М , шо призводить до 

появи вираженого спектрального складника сигналу UM(t) на частоті, значення 

якої дорівнює подвоєному значенню несучої частоти. Для сигналу з модуля-

цією QPSK несуча частота може бути отримана зі спектра сигналу )(4 tU М  як час-

тота, учетверо більша, ніж несуча частота вихідного сигналу. 
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Чіпова швидкість ЧІПR  може бути оцінена, виходячи зі значення ширини смуги 

частот f сигналу UM(t), яка приблизно дорівнює половині ширини спектра між 

двома найближчими нулями спектра 0f  а саме 

2/0fRЧІП   (3.18) 

У зв'язку з надто низьким рівнем сигналів DSSS вони для звичайних РПП 

під час приймання представляють широкосмугову радіозаваду, тому для вияв-

лення й оброблення таких сигналів потрібне використання фазо-когерентної ба-

гатоканальної широкосмугової цифрової системи виявлення та оброблення, напри-

клад, із застосуванням процедури комплексної крос-поляризації для двох каналів. 

Для отримання більш-менш достовірних результатів необхідне проведення спо-

стережень за сигналами протягом тривалих інтервалів часу (кількох секунд), на-

копичення та збереження цих безперервних вибірок. 

З урахуванням зазначеного моніторинг спектра сигналів DSSS може вважа-

тися недоцільним. 
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4 НАДШИРОКОСМУГОВІ СИГНАЛИ 

4.1 Проблеми які виникають при використанні вузькос-

мугових систем зв’язку.  

У зв'язку із стрімкою інформатизацією суспільства і постійним збільшен-

ням вимоги за швидкістю передачі потоків даних стає усе більш актуальною 

проблема підвищення інформаційних можливостей радіосистем. 

У радіозв'язку і передачі даних по радіоефіру необхідно забезпечувати все 

більшу якість, швидкість передачі даних, многоканальність, одночасну роботу 

з багатьма користувачами. 

У радіолокації звичайні радари із смугою частот, які не перевищують 10% 

від несучої частоти,  дозволяють тільки виявляти ціль і видавати її коорди-

нати(з відносно невисокою точністю), але не дозволяють отримати образ цілі 

або її зображення. 

У усій військовій радіоапаратурі, та особливо в єдиній системі держав-

ного упізнання, необхідно забезпечити стійкість до дії загороджувальних, при-

цільних перешкод і перешкод із структурою сигналу. Актуальність цих про-

блем і визначила швидкий розвиток в останні роки технологій, що використо-

вують широкосмугові(СШП) сигнали. 

4.2 Класифікація НШС 

4.2.1   Шкала електромагнітних хвиль і НШС процеси 

НШС сигнали та процеси електромагнітного походження досить широко по-

ширені в сучасній радіофізиці та радіоелектроніці. Одним з можливих спосо-

бів класифікації цих сигналів та процесів є співвіднесення з традиційною шка-

лою електромагнітних хвиль. Це дозволяє продемонструвати існуючі і мож-

ливі перспективні області застосування НШС сигналів і процесів (див. табл.1). 

До них відносяться створення магнітосферних, іоносферних, атмосферно-іо-

носферних, планетних, загоризонтних радарів, радарів дальнього виявлення, 

радарів ближньої дії, георадарів, метеорадарів, лазерних локаторів, систем те-
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лекомунікацій різного призначення (внутрішній високошвидкісний радіозв'я-

зок, радіозв'язок з шахтами, зануреними підводними човнами, далекий і гло-

бальний радіозв'язок, локальні комп'ютерні мережі), систем активних переш-

код, систем лазерного зв'язку, радіолокація літаків (у тому числі з антирадар-

ним покриттям, виготовленим за технологією "Стелс"), радіолокація призем-

ної атмосфери; наносекундная і пикосекундная електроніка, фемтосекундная і 

аттосекундная квантова електроніка, спектроскопія з високою роздільною зда-

тністю, медицина (в тому числі зондування тіла людини), дослідження фізико-

хіміко-біологічних процесів, лазерні технології. 

Таблиця 1. НШС електромагнітні сигнали та їх можливе використання   
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4.3 Технічні особливості систем радіозв'язку на основі 

надширокосмугових сигналів 

Технічні особливості систем радіозв'язку на основі надширокосмугових 

сигналів в системах радіозв'язку (РЗ) перехід до НШПС, згідно з відомою фо-

рмулою Шеннона, дає можливість значно збільшити швидкість передачі інфо-

рмації. При передачі дискретної інформації максимальна швидкість 

 2 0log 1 / ,C W P N=  +                                                    (4.2)                                                                                               

де W – частотна смуга каналу зв'язку; P – потужність сигналу на вході прий-

мача; N0 – спектральна щільність нормальних адитивних шумів, рівномірне у 

всій смузі каналу. Таким чином, основним способом збільшення швидкості 

(інформативності) системи є розширення смуги частот або, що теж саме, зме-

ншення його тривалості.  

Принцип формування НШС сигналу з керованою шириною спектра мо-

жна розглянути на прикладі імпульсної модуляції з ультракороткими імпуль-

сами гауссових форми : 

 2 2(t) 1 4 (t/ ) exp 2 (t/ )gS A     =  −   −       ,                                                                  (4.3)                                                               

де A — амплітуда сигналу,  — його тривалість. Така форма сигналу забезпе-

чує нульову постійну складову. Спектр такого імпульсу визначається наступ-

ним виразом: 

2 2(f) 2 ( f) exp ( f) ,
2

gS A   
 

=     − 
 

                                                                       (4.4) 

Такий одиночний імпульс є широкосмуговим сигналом з центральною ча-

стотою і шириною смуги, які повністю визначаються його тривалістю. Його 

центральна частота обернено пропорційна тривалості імпульсу. Спектральна 

щільність потужності такого сигналу виявляється дуже мала (оскільки потуж-

ність сигналу розподілена в широкому діапазоні частот) і нагадує звичайний 

шумовий фон. За рахунок зміни тривалості імпульсу    можна керувати ши-

риною спектра сигналу, а за рахунок зменшення періоду повторення імпульсів 

T - знижувати рівень усередненої спектральної щільності потужності сигналу, 
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щоб не створювати перешкод іншим прийомним систем, що перекривають ді-

апазони спектру імпульсу. Подібна технологія не позбавлена деяких істотних 

недоліків: негнучкість управління спектром випромінюваного сигналу; на ча-

стотах, кратних 1/T, виникають гострі та високі максимуми в спектральній 

щільності потужності. Для більш ефективного використання діапазону, пере-

дачу даних можна здійснити, наприклад, за допомогою широкосмугових ра-

діоімпульсів. При цьому вся використовувана дозволена смуга розбивається 

на піддіапазони, і в кожному з них вибираються свої параметри імпульсу, для 

окремого перекриття сусідніх піддіапазонів. До сигналів, які можуть викорис-

товуватися в НШС системах, належать : 

1. Ультракороткі імпульси;  

2. Короткі радіоімпульси – цуги коливань;  

3. Хаотичні радіоімпульси;  

4. Пачки коротких імпульсів;  

5. Сигнали з прямим розширенням спектра;  

6. Сигнали з ортогональним-частотним мультиплексуванням (OFDM);  

7. Надширокосмугові сигнали на основі частотної модуляції (FM UWB); 

4.3.1 Короткі радіоімпульси 

Короткі радіоімпульси допускають гнучке управління своїм спектром. Вони 

представляють із себе цуги синусоїдальних коливань з дзвоноподібному оги-

наючої, що описуються наступним виразом:  

 

Рис. 4.1 Короткий радіоімпульс 
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𝐴(𝑡) = exp(−
𝑡2

2∆𝑡2
)sin(2𝜋𝑓𝑐𝑡)                                                             (4.5) 

де ∆t - характерна тривалість огинаючої радіоімпульсу, f_c - центральна ча-

стота коливань.  

Спектр такого сигналу має вигляд 

 

 

Рис. 4.2 Спектр короткого радіоімпульсу 

𝑆(𝑓) = exp(−2(𝜋(𝑓 ± 𝑓𝑐) ∆𝑡
2)                                                                   (4.6) 

4.3.2 Формування короткого радіоімпульсу.  

Короткий радіоімпульс формується у два етапи. Спочатку в низькочастотному 

діапазоні (baseband) формується імпульс огинаючої тривалістю ∆t , що має га-

усовську форму, потім він перемножується з періодичним несучим сигналом 

з частотою fс. Отриманий таким чином сигнал має ширину спектра ∆F≈1/∆t і 

центральну частоту fс. База сигналу B≈1. 

4.3.3 Пачки коротких радіоімпульсів. 

Пачки коротких радіоімпульсів, як і у випадку з сверхкороткими імпульсами, 

що використовуються для збільшення бази сигналу і отримання додаткових 

можливостей модуляції та організації багатокористувацького доступу. Фор-

муються у відповідності з розширювальними послідовностями так, що інфор-

маційний символ кодується пачкою КРІ. База сигналу при цьому  збіль-

шується в N раз, де N — кількість імпульсів в пачці. 
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Пачки коротких радіоімпульсів надають додаткові можливості організації 

множинного доступу, пов'язані з розділенням сигналів різних груп користу-

вачів по частоті. 

4.3.4 Приймання та передавання надкоротких імпульсів.  

Надширокосмугові (НШС) радіосистеми, що передають інформацію по ефіру 

в цифровому коді з допомогою надкоротких імпульсів, мають ряд безпереч-

них переваг у порівнянні з традиційними узкополосними радіосистемами. В 

першу чергу це простота узгодження цифрових систем з комп'ютером. Даний 

напрямок радіозв'язку досить перспективно. Проте його розвиток гальму-

ється відсутністю НШС-антен, здатних ефективно працювати в смузі частот 

від 1 Гц до десятків ГГц.  

 

Будь-яка НШС система зв'язку включає: 

 антенну систему, що формує короткі електромагнітні імпульси; потужний 

імпульсний ключ, керуючий антеною системою; пристрій модуляції/демоду-

ляції; прецизійний високочастотний опорний генератор і корелятор. У такій 

системі немає потужних підсилювачів; приймач – без гетеродина і частотних 

фільтрів; пристрою детектування і модуляції/демодуляції реалізуються на 

базі GaAs і Si-Ge інтегральної технології гигагерцового діапазону; антени до-

сить прості і можуть виготовлятися на друкованих платах. Однак вимоги до 

комутуючих елементів досить жорсткі – такі імпульсні ключі повинні відчи-

нятися (зачинятися) на сотні пікосекунд і мати фронти з тривалістю близько 

10-100 пс з мегагерцевой частотою повторення при дуже високій стабільно-

сті. При цьому комутована напруга може досягати сотень вольт і кіловольт. 

Спектр короткого імпульсу досить широкий, тому на відміну від технології 

множинного доступу з кодовим поділом каналів (CDMA), системи радіозв'я-

зку на базі НШПС використовують ортогональні псевдовипадкові послідов-

ності (ПВП) не для розширення спектру сигналу, а тільки для згладжування 
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його спектральної характеристики, формування окремих каналів зв'язку та за-

хисту від перешкод. Приймальний пристрій такої системи являє собою синх-

ронний приймач без проміжного перетворення частоти з системою ФАПЧ, де 

замість гармонічного коливання гетеродина використовується імпульсна пос-

лідовність, що дозволяє вибрати необхідний канал зв'язку. Кореляційний де-

тектор, що входить до складу приймального пристрою, сприяє тому, що вузь-

космугова перешкода від передавача з безперервною несучої або сигнал від 

іншого імпульсного передавача можуть перешкодити прийому окремих імпу-

льсів, але не інформаційному біту в цілому. 

 

 

 

 

 

 

4.4 Електромагнітна сумістність НШС систем  

Електромагнітна сумістність НШС систем  

При використанні НШС радіосистем важливою проблемою є їх електромагні-

тна сумісність з іншими радіоелектронними системами і засобами, оскільки 

частотний поділ систем в цьому випадку неможливо. 

 При роботі НШС системи в смугу частот приймача вузькосмугової системи 

потрапить лише невелика частина енергії НШС сигналу. Так, наприклад, якщо 

смуги частот НШС  і вузькосмугової систем відрізняються на три порядки, то 

при рівній середньої потужності, випромінюваної вузькосмугової і НШС сис-

темами, питома щільність потужність на одиницю смуги (Вт/МГц) НШС сис-

теми буде приблизно на три порядки менше.  

Це означає, що в приймач вузькосмугової системи потрапить лише тисячна 

частка енергії НШС сигналу і рівень цього сигналу на вході може бути навіть 

нижче власних шумів приймача. 
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В результаті вперше в історії радіо дозволена спільна робота вузькосмугових і 

UWB систем в одній смузі частот. 14 лютого 2002 року Федеральна Комісія 

Зв'язку (ФКЗ) США ухвалила рішення, яке допускає (при обмеженні випромі-

нюваної потужності) використовувати широке коло НШС систем в діапазоні 

3.1-10.6 ГГц спільно з Вузькосмуговими системами, які працюють в цьому ж 

діапазоні. Надалі ФКЗ передбачає розширити діапазон частот, в якому допус-

кається робота НШС радіосистем. 

Випромінювання вузькосмугових систем також впливає на НШС системи. Од-

нак при близьких по енергії сигналах цих систем в місці прийому, цей вплив 

малопомітно через значну різницю в ширині частотних смуг. Якщо енергія си-

гналу вузькосмугової системи помітно вище енергії НШС сигналу, ефектив-

ним засобом захисту від вузькосмугових завад є частотна режекція, що дозво-

ляє виключати зі спектра НШС системи смугу частот, яку займається вузько-

смуговою системою. 

При спільній роботі двох або декількох НШС систем доцільно використову-

вати кодове розділення сигналів станцій, широко застосовується, наприклад, 

B стільникової телефонії.  

4.5 Переваги і недоліки використання  надширокосму-

гових і широкосмугових сигналів порівняно з вузькосмуго-

вими сигналами  

Необхідність використання надширокосмугових сигналів в сучасній ра-

діотехніці. 

Більшість традиційних радіотехнічних систем працюють у відносно вузь-

кій смузі частот і в якості несучої, для передачі інформації використовує гар-

монійні(синусоїдальні) сигнали. Проте саме ширина смуги частот визначає ін-

формативність радіотехнічних систем, і для підвищення інформаційних мож-

ливостей системи необхідно розширювати її смугу частот. 

Як відомо, широкосмугові сигнали мають більшу завадостійку в порів-

нянні з вузькосмуговими сигналами за рахунок розподілу енергії сигналу в 
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широкій смузі частот. Тому широкосмугові сигнали можуть використовува-

тися в радіотехніці для протидії прицільним і вузькосмуговим перешкодам, і 

для скрытностой передачі інформації. 

Для підвищення інформативності радара використовується режим розпі-

знавання типу цілі, який дозволяє за деякими ознаками("радіопортрету") після 

відповідної обробки отримати додаткову інформацію. Для цього режиму пот-

рібне істотне збільшення смуги частот радара і, як наслідок, використання ін-

ших видів сигналів, нових підходах, як в методах, так і в технологіях. 

Переваги: 

1. Можливість прийому і обробки ШС сигнали при відношенні сигнал/пе-

решкода багато менших одиниці; 

2. Висока завадозахищеність як по відношенню до широкосмугових, так і 

вузькосмуговим перешкодам; 

3. Інваріантність до явища многолучевости в каналі зв'язку; 

4. Одночасна робота усіх абонентів в загальній смузі частот; 

5. Висока достовірність інформації, що приймається; 

6. Висока енергетична і структурна скритність сигналу; 

7. Хороша електромагнітна сумісність(ЕМС) з іншими радіоелектрон-

ними  приборами  

Недоліки: 

          1. Складність створення великих систем ШС сигналів, що мають мініма-

льні взаємнокореляційні функції; 

          2. Застосування складних і дорогих облаштувань обробки, зокрема, по-

годжених з широкосмугових фільтрів. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Враховуючи той факт, що дана робота має суто теоретичний характер і 

виконувалась із застосуванням ЕОТ, то в даному розділі вирішені питання еле-

ктробезпеки та пожежної безпеки. Визначенні основні потенційно шкідливі 

виробничі фактори, також запропоновані відповідні технічні рішення та орга-

нізаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії, визначені ос-

новні заходи з пожежної безпеки . 

Зважаючи на те, що апаратурна частина виконана з дотриманням всіх ви-

мог ГОСТ 12.1.006-84 та ДСНіП№239, то в даному розділі доцільно буде роз-

глянути питання, що стосуються забезпечення безпечних та комфортних умов 

праці при використанні ВДТ ПЕОМ. 

 

5.1  Визначення основних потенційно шкідливих та небезпечних ви-

робничих факторів 

Удосконалення методів вимірювання ширини займаної смуги частот за 

критерієм відношення потужносте виконуються за допомогою персонального 

комп’ютера (ВДТ ПЕОМ). При роботі з ВДТ ПЕОМ людина піддається впливу 

іонізуючого, інфрачервоного й ультрафіолетового випромінювань екрана мо-

нітора, рівні яких повинні відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Держа-

вні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами 

електронно-обчислювальних машин». Відповідно до ГОСТ 12.2.006-87 макси-

мальний рівень рентгенівського випромінювання 100 мкР/год. Відповідно до 

ГОСТ 12.1.006-84 електромагнітні випромінювання радіочастотного діапа-

зону не повинні перевищувати встановленої норми 10 Вт/м.  

Шкідливими факторами, що знижують працездатність і викликають 

зміни в організмі людини, є також метеорологічні (температура, вологість, 

швидкість руху повітря). Газовий склад у виробничому приміщенні часто від-

різняється від атмосферного підвищеною концентрацією вуглекислого газу і 

наявністю пилу. 
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Штучне освітлення, а саме відсутність у спектрі ламп денного світла й 

ламп накалювання біологічно активної ультрафіолетової складової при трива-

лому впливі може призвести до ультрафіолетової недостатності, при якій зни-

жуються бактерицидні властивості шкіри та імунітет. При експлуатації вимі-

рювальних приладів завжди існує небезпека ураження струмом. Крім того, іс-

нує небезпека виникнення пожежі, насамперед з причин електричного харак-

теру. При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно небез-

печними та шкідливими факторами є: 

• Електромагнітні випромінювання ВДТ ПЕОМ; 

• Наявне електростатичне поле ВДТ ПЕОМ; 

• Недостатній рівень освітлення; 

• Виробничий шум; 

• Можливість ураження електричним струмом; 

• Психофізичні навантаження; 

5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки та гігієни 

праці 

5.2.1 Охорона праці при експлуатації ВДТ ПЕОМ 

 

Відповідно до ДСанПІН 3.3.2.007-98 основними шкідливими факторами, 

зв’язаними з роботою на ВДТ ПЕОМ є: 

- напруга зорових органів і пов’язане з ним стомлення, захворювання і по-

бічні ефекти, 

- значне навантаження на пальці і кісті рук, що при відсутності профілак-

тики і медичного контролю, може викликати професійні захворювання, 

- тривале перебування в тому самому положенні, що викликає застійні 

явища в оргонизмі і може привести до різних захворювань, 

- випромінювання різного виду при використвнні відеомоніторів з елект-

род-променевими трубками ( ЕПТ ), 
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- механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної системи 

відводу тепла комп’ютера, 

- можливість ураження електричним струмом. 

Трудова діяльність користувачів ВДТ ПЕОМ характеризується рядом 

особливостей, основними з яких є виконання різних по змісту і тривалості ро-

біт, що вимагає високої напруги функйії зору, розумової діяльності і нервово 

-емоційної напруги. 

Основні проблеми, пов’язані з використанням відеомоніторів, відно-

сяться до надзвичайної напруженню очей і стомленню користувача. Симптоми 

напруженості очей, як правило, є результат надмірної активності очних м’язів. 

В умовах роботи користувача комп’ютерів є цілий ряд факторів, що заважає 

роботі ока –– самосвітний об’єкт при позитивному контрасті з фоном, нерів-

номірний розподіл яскравості, необхідність частого переводу погляду на 

об’єкти, розміщених на різних рівнях, що вимагає значної напруги зорових 

функцій і адаптаційних механізмів ока. Здатність очних м’язів відновлюється 

після достатнього відпочинку і відповідних врпав. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяль-

ність користувача ПК може в окремих випадках приводити до порушення фу-

нкцій зорових аналізаторів, кістково-м’язової системи (примусова поза) і по-

рушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово-емоційною напругою 

при роботі. 

5.3 Мікроклімат робочої зони. 

Повітряне середовище в приміщенні характеризуються мікрокліматом, 

запиленістю повітря і його загазованістю. Мікроклімат приміщення визнача-

ється діючими на організм людини сполученнями температури, відносної во-

логості, швидкості руху повітря й інтенсивності теплового випромінювання. 

Аналіз мікроклімату складається у вимірі зазначених вище параметрів і порі-

вняння результатів з установленими нормами. Згідно ДСН 3.3.6.042-99 і ГОСТ 



48 

 

12.1.005.88, оптимальні значення температури, відносної вологості і швидко-

сті руху повітря встановлюються для робочої зони виробничих приміщень з 

урахуванням тяжкості виконуваної роботи і сезону року. 

Температура повітря в приміщенні визначається температурою зовніш-

нього повітря і тепловою енергією, що виділяється всередині приміщення. 

Джерелами теплоти в даному приміщенні є люди, електроустаткування, а та-

кож освітлювальні прилади в темний час доби. Зовнішнім джерелом надлиш-

кового тепла є сонячна радіація у світлий час доби. Робота, виконувана в да-

ному приміщенні, відноситься до категорії І а. Людиною в цьому випадку ви-

діляється до 120 ккал. теплової енергії в годину. Так як в приміщенні працю-

ють 4 чоловіка, то сумарна теплота, випромінювана людьми, не перевищує 480 

ккал. у годину. 

У табл. 5.1. приведені оптимальні значення параметрів мікроклімату для 

категорії важкості робіт Іа, а також фактичні значення цих параметрів у розг-

лянутому приміщенні. У приміщеннях з використанням обчислювальної тех-

ніки є вимога застосування тільки оптимальних значень показників мікроклі-

мату, тобто таких, при яких людина почуває себе комфортно. 

Табл. 5.2. Оптимальні і фактичні значення параметрів мікроклімату 

Оптимальні для Іа Фактичні 

Се-

зон року 

Те

мп. С° 

Воло-

гість, % 

Шв.пові-

тря, м/с 

Те

мп. С° 

Воло-

гість, % 

Шв.пові-

тря,м/с 
Теп-

лий 

23-

25 

40-60 0,1 23-

25 

40-50 0,1 

Хо-

лодний 

22-

24 

40-60 0,1 18-

20 

40-50 0,1 

Таким чином, показники мікроклімату в приміщенні в основному відпо-

відають встановленим нормам, крім температури в холодний час року. При 

цьому для нормалізації цих показників у приміщенні використовуються раді-

атори центрального водяного опалення, що включаються в холодний період 

року, а також установлено кондиціонер, для підтримки температури і волого-

сті повітря в літню пору. Періодично здійснюється провітрювання примі-

щення і вологі прибирання. Також у всьому будинку встановлена загальна об-

мінна витяжна вентиляція. 



49 

 

Джерелами запиленості повітря в приміщенні є одяг людей і пил, що 

проникає з вулиці. З метою боротьби з пилом виконуються регулярні вологі 

прибирання і провітрювання. 

У приміщенні немає виділення шкідливих газів. Тому що в ньому не про-

водиться монтажних робіт, при яких виділяються шкідливі гази. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє зробити висновки про те, що 

всі параметри мікроклімату відповідають нормі. 

 

5.4 Виробничий шум 

 

Відповідно до ДСН 3.3.6.037-99 рівень шуму в приміщенні для програмі-

стів не повинен перевищувати 50 дБА для режиму налагодження і 65 дбА для 

режиму введення інформації. 

Приміщення розташоване вікнами у двір і знаходиться далеко від проїзд-

ної частини вулиці. Основними джерелами шуму в приміщенні є устаткування 

і люди. Розглянута кімната не призначена для прийому відвідувачів і тому в 

ній не спостерігається великого скупчення людей. Тому основним джерелом 

шуму є комп’ютерна техніка. 

Джерелами шуму при роботі ЕОМ є механічні частини принтера, що ру-

хаються, і вентилятори. При роботі вентиляційної системи, що забезпечує оп-

тимальний температурний режим електронних блоків ЕОМ і вмонтована в за-

дню панель, створюється аеродинамічний шум. Шум, створюваний працюю-

чим комп’ютером, може бути охарактеризований як широко смужний, постій-

ний з аперіодичним посиленням при роботі принтера. 

Механічні пристрої ЕОМ знаходяться всередині корпуса і захищенні ко-

жухом, тому шуму практично не створюють. Крім того, у приміщенні встано-

влена сучасна техніка, що характеризується низьким рівнем шуму. Лазерні 
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принтери, на відміну від матричних, також характеризуються низьким рівнем 

шуму. 

Таким чином, еквівалентний рівень шуму в приміщення за робочий день 

не перевищує норму. 

  

5.5 Електробезпека 

 

Споживачі електроенергії в робочому приміщенні — освітлювальні при-

лади й обчислювальна техніка. У розглянутому приміщенні використовується 

трифазна електромережа з глухо заземленою нейтраллю, зануленням та із за-

стосуванням автоматів струмового захисту. Проводка, проведена схованим 

способом, корпуси системних блоків комп’ютерів заземлені, світильники роз-

ташовані на висоті 3,3 м, що перевищує висоту 2,5 м, яка установлена ПУЕ-

2011, тому виключена можливість дотику до корпусів світильників. 

Тому що відносна вологість на рівні 55%, температура близько 22°С, у 

приміщенні немає хімічно активних середовищ, то його можна віднести до 

приміщень без підвищеної небезпеки (ПУЕ-2011). 

У розглянутому приміщені електропроводка схована, проведена в про-

різах під штукатуркою. Штепсельні розетки, встановлені на висоті 1,75 м від 

підлоги в стороні ручки відкривання двері.  

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 системний блок має І клас за електрозахис-

том. Усе додаткове електроустаткування в робочому приміщенні відповідно 

до ГОСТ 12.2.007.0-75 відноситься до І і ІІ класу. У випадку пробою на корпусі 

може виникнути небезпечна для життя людини напруга. Для того щоб уник-

нути ураження людини електричним струмом, передбачене з’єднання корпусу 

ПЕОМ із захисним заземленням за допомогою спеціальної вилки з трьома ко-

нтактами. Ураження людини електричним струмом може відбутися: 

1. У результаті дотику до відкритих струмоведучих частин; 
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2. У результаті дотику до струмопровідних не струмоведучих елементів 

устаткування, які виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції чи з інших причин. 

Зробимо електричний розрахунок на перевірку вимикаючої здатності ав-

томатів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористає-

мося формуло 

                                                                                                  (5.1) 

де: 

напруга в електромережі Uф = 220 В,  

опір фазного проводу rф = 2,6 Ом,  

опір нульового проводу r0 = 3,1 Ом. 

Еквівалентний опір трансформатору 
𝑧𝑇

3
= 0.11Ом 

Підставивши значення у формулу одержимо Ікз = 32,83 А. Для роботи 

автомата з max струмовим захистом необхідно виконання наступної умови  

                                 1,4I Iкз cp  .                                                       (5.2) 

Так як в робочому приміщенні використовуються автомати з 10AIкз =  

та ( 0,1сcpt  ), то ця вимога виконується. 

 Визначимо напругу на корпусах електрообладнання при його аварій-

ному режимі роботи: 

 12.14 10 121.4
0

U I r Вnp кз=  =  =                                                    (5.3) 

Для безпечної роботи потрібно виконати умову U Unp доп
 . Згідно з 

ГОСТ 12.1.038-88, U
доп

=500В при 0,1сcpt  . Таким чином дана вимога з 

безпечної роботи електрообладнання виконується 

5 Освітлення робочого приміщення 

5.6.1 Розрахунок штучного освітлення 

Зорові умови праці при штучному освітленні у відповідності із  
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ДБН В.2.5.-28-2006 характеризуються значенням освітленості — не 

менше 300лк, показниками осліпленості і дискомфорту — 40, коефіцієнтом 

пульсації освітленості — 5%, 

У розглянутому приміщенні використовується система загального рів-

номірного освітлення. Як джерело світла використовується 28 люмінесцент-

них ламп низького тиску ЛБ40. Лампи розміщені в 14 світильниках Л201Б-

2x40-02, що розташовані на стелі у два ряди. Проведемо деякі характеристики 

лампи ЛБ40: 

-потужність      40 Вт; 

-напруга на лампі      103 В; 

-світловий потік: 

 Номінальний (Фпн)    3120 лм; 

 Мінімальний (Флм)    2810 лм; 

Світильники Л201Б-2х40-20: 

• спосіб установки-стельовий; 

•  довжина 1с= 1275 мм; 

•  ширина b = 354 мм; 

•  висота hc 127 мм; 

•  кількість місць для установки ламп:   2; 

•  номер групи світильника:   9; 

• тип розсіювача: плоский розсіювач із призматичного оргскла. 

Так як в даному приміщенні використовуються джерела світла 

трубчастої форми, і відстань у рядах між світильниками практично відсу-

тня, то для розрахунку необхідно використовувати крапковий метод. 

Для вибору виду розрахункової залежності необхідно оцінити довжину 

ряду світильників. Перевіримо наступне співвідношення: 

2.3
pl

h
  

де pl  — довжина ряду світильників, pl =7,525 м; 
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h ’ — висота підвісу світильника 

Висоту підвісу світильника можна визначити по формулі: 

` c ph h h h= − −  

де h  — висота приміщення, h  = 3,3 м; 

ch — висота світильника, ch  = 0,127 м; 

ph  — висота робочої поверхні, ph  = 0,72 мб 

підставляючи ці значення у формулу, одержуємо, що висота підвісу сві-

тильника дорівнює: 

` 3.3 0.127 0.72 2.453( )h м= − − =  

7.525
3.06

2.453

pl

h
= =   2.3

pl

h
  

Це значить, що в приміщенні ряд світильників великої довжини, тому 

вибираємо наступну розрахункову залежність: 

31000

лн i i

p

N n Ф
E

K h l

      
=

  


    (5.4) 

де  m — кількість напіврядів світильників; 

i  — відносна освітленість у розрахунковій точці, створювана і-м напі-

врядом; 

i  — коефіцієнт переходу від горизонтальної освітленості, 

створюваної і-м напіврядом у розрахунковій точці до освітленості похи-

лої площини. У нашому випадку вони усі дорівнюють одиниці; 

 — коефіцієнт, що враховує збільшення освітленості за рахунок від-

биття від різних поверхонь; тому цей коефіцієнт вибирається з  

діапозону 1,1….1,2, тоді приймемо   = 1,15; 

N — кількість світильників у ряді,   N = 7; 

n — кількість ламп у світильнику,   n = 2; 



54 

 

К3 — коефіцієнт запасу. При використані люмінесцентних ламп у при-

міщенні з повітряним середовищем, що містить менш ніж 1 мг/м3 пилу; К3=1,5. 

Для розрахунку   застосовуємо наступну формулу: 

( `, `) af p l I =   

Де 

` ; `
p l

p l
h h

= =  

відносні координати, а 

l — довжина напівряду; 

р — відстань від розрахункової точки до проекційного ряду світильників 

на горизонтальну площину, що проходить через розрахункову точку; 

І — сила світла в напрямку до розрахункової точки, кд; 

f — функція, що залежить від відносних координат і враховує розташу-

вання розрахункової точки. 

Так як у нас два ряди світильників то буде чотири напівряди, тобто т =4. 

Так як 

0.5 `h    

то при розрахунку освітленості можна умовно вважати, що всі напівряди 

безперервні. 

Визначимо довжину кожного з напіврядів і відстань від розрахункової 

точки до проекції ряду світильників на горизонтальну площину, що проходить 

через розрахункову точку: 

1 3 2 2 1.275 0.1 2.65( )cl l l м= =  + =  + =  

2 4 1 9.525 2.65 6.875( )pl l l l м= = − + = − =  

1 20.6( ) 4.6( )p м p м= =  

Тепер визначимо відносні координати: 

1 3

2.65
` ` 1.08

2.453
l l= = =  
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2 4

6.875
` ` 2.8

2.453
l l= = =  

1

0.6
` 0.25

2.453
p = =  

1

4.6
` 1.88

2.453
p = =  

 

Знаючи відносні координати, визначимо значення функції і кутa α: 

1 1 1 1 1

2 1 2 2 2

3 2 3 3 3

4 2 4 4 4

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.57; 15 ;

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.66; 15 ;

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.107; 60 ;

( ` , ` ) (0.25;1.08) 0.17; 60 ;

f p l f

f p l f

f p l f

f p l f









= = =

= = =

= = =

= = =

 

Визначимо величину сили світла: 

1 2 172I I= = кд 

3 4 46I I= = кд 

Тоді відносна освітленість: 

1

2

3

1

0.57 172 98.04

0.66 172 99.76

0.107 46 4.922

0.17 46 7.82

e

e

e

e

=  =

=  =

=  =

=  =

 

На підставі отриманих даних обчислимо значення освітленості в розра-

хунковій точці: 

( )7 2 3120 1.15 98.04 99.76 4.922 7.82 1
301.76

1000 1.5 2.453 9.525
E

    + + + 
= =

  
(лк) 

Величина освітленості при штучному освітленні люмінесцентними лам-

пами і роботі з комп’ютером у діалоговому режимі згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-
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98 повинна бути не нижче 300лк — для системи загального освітлення. Розра-

хунки показали, що практична освітленість відповідає нормі згідно з ДБН 

В.2.5-28-2006. 

 

 

5.7 Пожежна безпека 

 

У досліджуваному приміщенні є тільки тверді і волокнисті пальні речо-

вини: дерево, папір, тканина. Відповідно до НАПБ Б.ОЗ.002-2007 приміщення 

відноситься до категорії В по вибухопожежній небезпеці. Відповідно до ПУЕ-

2011 клас робочої зони приміщення по пожежонебезпеці - П-IIа. Можливими 

причинами пожежі в приміщенні є несправність електроустаткування, коротке 

замикання проводки, і порушення протипожежного режиму (використання по-

бутових нагрівальних приладів, паління). 

У зв’язку з цим у відповідність з ПБЕ та ПУЕ необхідно передбачити 

наступні заходи: 

1. Ретельна ізоляція всіх струмоведучих провідників до робочих місць, 

періодичний огляд і перевірка ізоляції. 

2.  Строге дотримання норм протипожежної безпеки на робочому місці. 

3.  Проводяться відповідні організаційні заходи (заборона паління, ін-

структаж). 

Для гасіння пожежі в робочому приміщені (клас „Е”- наявність електро-

обладнання) використовуються вогнегасники ВП-1 — “Момент” (2 шт.). До-

датково в коридорі розташовані вогнегасники ВХП-І0. Також на сходовій клі-

тці розташований пожежний кран. Така кількість первинних засобів пожеже-

гасіння відповідає вимогам ДСТУ 3675-98 та ISO941-77, якими передбачене 

обов’язкова наявність двох вогнегасників до 100 м2 площі підлоги для примі-

щення типу конструкторське бюро. 
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Згідно вимог ДБН В.2.5-56-2014 робоче приміщення оснащене пожеж-

ними оповіщувачами теплової дії ДТЛ. Вони встановлені в кожнім приміщенні 

даної будови на стелі по дві штуки. Від них інформація з ліній зв’язку надхо-

дить на охоронно-пожежний пристрій СИГНАЛ-37М, який оснащений звуко-

вим оповіщувачем. 

Будинок має два евакуаційних виходів: через головний хід і додатковий 

евакуаційний вихід. Шляхи евакуації відповідають установленим нормам. 

Двері відкриваються назовні. Коридор веде до двох сходових кліток, одна з 

яких виходить безпосередньо на вулицю, а друга має вихід на вулицю через 

вестибюль і головний вхід. Сходова клітка виконана з вогнестійких матеріалів. 

Сходи мають природне бічне освітлення і штучне евакуаційне освітлення. 

Сходові площадки ширше коридорів. Усі співробітники ознайомлені з планом 

евакуації. 

Значення основних параметрів шляхів евакуації приведені в табл.9.6. 

Табл.5.1. Характеристики і норми евакуаційних виходів 

Параметр Фактичне значення Норма 

Висота дверних 

прорізів 

2.0м Не менше 2м 

Ширина дверних 

прорізів 

Більше 1.5м Не менше 0.8м 

Ширина проходу 

для евакуації 

Більше 1.5 м Не менше 1м 

Ширина коридору 2м Не менше 2м 

Число виходів з ко-

ридору 

2 Не менше 2 

Ширина сходового 

маршу 

1.2м Не менше 1м 

Висота поруччя 

сходів 

1м Не менше 0.9м 
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Дотримано усі вимоги ДБН В .1.1-7-2002 по вогнестійкості будинку і 

ширині евакуаційних проходів із приміщень назовні. 

У приміщенні виконуються усі вимоги по пожежній безпеці відповідно 

до вимог НАПБ А.01.001-2014. “Правила пожежної безпеки в Україні”. У при-

міщенні є план евакуації. Час евакуації та максимальне видалення робочих 

місць від евакуаційних виходів відповідає вимогам ДБН В.1.1-7-2002. 
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ВИСНОВКИ  

Всі методи вимірювання ширини займаної смуги частот за критерієм відно-

шення потужностей розглядалися в вузькосмугових системах, в моїх методах 

досліджень я розглядаю всі ці вимірювання для широкосмугових та надширо-

космугових систем, що є дуже перспективним в наші часи.  

Системи з НШС сигнали можуть більш успішно, ніж вузькосмугові, вирішу-

вати наступні завдання: виявлення та розпізнавання об'єктів (радіолокація); 

підвищення обсягу і скритності передачі даних в радіозв'язку; збільшення то-

чності визначення місця знаходження в навігації. Застосування надширокос-

мугових сигналів у радіозв'язку дозволить різ-ко підвищити її надійність і за-

хищеність від несанкціонованого проникнення, завдяки технології розши-

рення спектру (spread spectrum).  

Недоліком НШС сигналів були та залишаються відсутність НШС антен, здат-

них ефективно працювати в смузі частот від 1 Гц до десятків ГГц, тому тема 

має дуже високу актуальність. 

 В старих довідниках метод β/2 є основним методом вимірювання ширини 

смуги частот, але практичне вирішення основних проблем завдання не наво-

дяться. Таким чином, основним методом збільшення інформативності системи 

є розширення смуги частот переданого сигналу або, що теж саме, зменшення 

його тривалості. Тому перехід до надширокополосным або, як їх ще назива-

ють, надкороткоімпульсні сигналів є, по суті, єдиним вирішенням проблеми 

підвищення інформаційних можливостей сучасного суспільства. 

 

 

 



60 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

1. ГОСТ 23611-79. Совместимость радиоэлектронных средств элект-

ромагнитная. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1979 

2. ГОСТ 24375-80. Радиосвязь. Термины и определения. – М.: Изда-

тельство стан- дартов, 1980 – 57 с. 

3. Рек. МСЭ SM. 328-9.Спектры и ширина полосы излучений 

4. Регламент радиосвязи. – М.: Радио и связь, том 1, 1990. 

5. ГОСТ 13924-80. Передатчики радиовещательные стационарные. 

Основные параметры, технические требования и методы измерений  

6. ГОСТ 12252-86. Радиостанции с угловой модуляцией сухопутной 

подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования и 

методы измерений  

7.  ГОСТ 13420-79. Передатчики для магистральной радиосвязи. Ос-

новные параметры, технические требования и методы измерений 

8.   ГОСТ 22579-86. Радиостанции с однополосной модуляцией сухо-

путной подвижной службы, Типы, основные параметры, технические требова-

ния и методы измерений.  

9.  ГОСТ 22580-84. Радиостанции с угловой модуляцией морской по-

движной службы. Типы, основные параметры, технические требования и ме-

тоды измерений  

10.  ГОСТ 26897-86. Радиостанции с однополосной модуляцией мор-

ской подвижной службы. Типы, основные параметры, технические требования 

и методы измерений. 

11.  ГОСТ 45.125-99. Передатчики радиовещательные ОВЧ диапа-

зона, работающие в режиме частотного уплотнения. Параметры, технические 

требования, методы измерений. 

12. Егоров Е.И. и др. Использование радиочастотного спектра и по-

мехи. М. Радио и связь. 1986.  



61 

 

13. Измерение параметров излучений РЭС на радиоконтрольных пос-

тах. Материалы семинара повышения квалификации сотрудников региональ-

ных управлений ГСН Рос- сии. 27.11 – 01.12.00. - Санкт-Петербург.: Пробле-

мная лаборатория по РК и ЭМС. 2000г. 

14. ГОСТ Р 50016-92. Совместимость технических средств электрома-

гнитная. Тре- бования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излуче-

ниям радиопередатчи- ков. Методы измерений и контроля. 

15. Регламент радиосвязи. – М.: Радио и связь, том 1, 1990 

16. Справочник по радиоконтролю. Издание МСЭ - Р. 1995 г. 18. Рек. 

МСЭ SM. 328- 

17. Спектры и ширина полосы излучений.  

18. Рек. МСЭ SM.443-2. Измерения ширины полосы на станциях ра-

диоконтроля. 

19. ГОСТ 23611-79  Совместимость радиоэлектронных средств 

электромагнитная. Термины и определения. 

20. Иванов В.А., Электромагнитная совместимость РЭС. К.- Техніка, 

1983. 

21, Князев А.Д., Элементы теории и практики обеспечения 

электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. - М.: Радио 

и связь, 1984. 

22. RECOMMENDATION ITU-R SM. 1055 THE USE OF SPREAD 

SPECTRUM TECHNIQUE 

23. Григорьев B.A., Лагутенхо О.И., Распаев Ю.А. Сети и системы радио-

доступа.- М.: Эко-Трендз, 2005.- 384 с: ил. 

24. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной СЛ., Шахнович И.В. Широкопо-

лосные беспроводные сети передачи информации. - М.; Техносфера, 

2005.- 592 с. 

25. . Борисов В.И., Зинчук В.М., Лимарев А.Е. Помехозащищенность си-

стем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослу-

чайной перестройки рабочей частоты // под ред. В.И. Борисова; изд. 2-е, 

перераб. и доп. – М.: РадиоСофт, 2008. – 512 с.  



62 

 

26. Иванов М.С., Федосеев В.Е. К вопросу помехоустойчивости систем воз-

душной радиосвязи при действии сосредоточенных и импульсных по-

мех // Актуальные проблемы вузов ВВС: межвузовский сборник. Вып. 

28. – М.: МО РФ, 2009. – С. 150-153. 3 

27. Астанин Л. Ю., Костылев А. А. Основы сверхширокополосных радио-

локационных измерений. – М.: Радио и связь, 1989. – 192 с 

28. ГОСТ 12.1.006-84 

29. ДСНіП№239 

30. ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи 

з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислю-

вальних машин» 

31. ГОСТ 12.2.006-87 

32. ДСН 3.3.6.042-99  

33.  ГОСТ 12.1.005.88 

34. ГОСТ 12.2.007.0-75 

35. ГОСТ 12.1.038-88 

36. ДБН В.2.5.-28-2006 

37. НАПБ Б.ОЗ.002-2007  

38. ДСТУ 3675-98 

39. ISO941-77 

40. ДБН В.2.5-56-2014 

41. ДБН В .1.1-7-2002 

42. НАПБ А.01.001-2014 

 

 


