
 

 

АНОТАЦІЯ 

Пояснювальна записка складається з 90 аркушів, містить у собі 27 рису-

нків, 5 таблиць, один додаток та 56 бібліографічних найменувань за перелі-

ком посилань. 

У роботі описується проблема ЕМС у контексті вирішення задач частот-

ного планування. Виокремлюється один з основних напрямів ЕМС — боро-

тьба з радіозавадами. Детально розглядається проблема негативного впливу 

імпульсної завади на роботу радіоелектронних засобів. Запропоновано, як 

засіб боротьби з даним типом завади використовувати метод компенсації. У 

результаті розраховано цифровий фільтр методом «вікна Кайзера».  

Отримані результати можуть бути використанні при побудові різномані-

тних систем, як складова частина, що забезпечує підвищення параметрів за-

вадозахищеності даних систем. 

Ключові слова: електромагнітна сумісність, ЕМС, імпульсна завада, бо-

ротьба з завадами, метод компенсації, радіочастотний ресурс, цифровий 

фільтр. 

 



 

 

ANNOTATION 

This course consists of explanatory note amount of 90 pages, contains 27 il-

lustrations, 5 tables, one application and 56 bibliographic titles on the list of refer-

ences. 

The work describes the problem of EMC in the context of solving the prob-

lems of frequency planning. One of the main directions of EMS is ensuring noise 

immunity. The problem of the negative impact of impulse interference on the oper-

ation of radioelectronic systems considered in detail. It is proposed to use the com-

pensation method to suppress this type of interference. To achieve the goal, the 

digital filter is calculated by the "Kaiser’s Window" method.  

The obtained results can be used in the construction of various systems as a 

component, which provides increase noise immunity parameters of these systems. 

Key words: electromagnetic compatibility, EMC, impulse interference, noise 

immunity, method of compensation, frequency resource, a digital filter. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЕМС — Електромагнітна сумісність 

КХ — Короткі хвилі 

РЛС — Радіолокаційна станція 

РТС — радіотехнічна система 

РЕЗ — Радіоелектронний засіб 

ЕМО — Електромагнітна обстановка 

ЕМЗ — Електромагнітна завада 

РЧР — Радіочастотний ресурс 

КС — Корисний сигнал 

МСЕ — Міжнародний союз електрозв’язку 

ФСС — Фіксована супутникова служба 

НФС — Наземна фіксована служба 

НРС — Наземна радіомовна служба 

РСС — Радіомовна супутникова служба 

СРС — Сухопутна рухома служба 

ЧМ — Частотна модуляція 

ІКМ — Імпульсно-кодова модуляція 

ЩПП — Щільності потоку потужності 

НС — Наземні станції 

ЗНЧ — Зсув несучої частоти 

ДНА — Діаграма направленості антени 

ІЗ — Імпульсна завада 

ЦФ — цифровий фільтр 

РПдП — Радіопередавальний пристрій 

РМ — Радіомоніторинг 

АРМ — Автоматичний радіомоніторинг 

ПЕМС — Показник електромагнітної сумісності 

НЕМЗ — Ненавмисні електромагнітні завади 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження обумовлена надшвидким зростання кі-

лькості радіоелектронних засобів (РЕЗ), що функціонують в однакових діапа-

зонах частот вимагають більш точного підходу до вирішення задач електро-

магнітної сумісності (ЕМС). На ряду з методами ущільнення та розширення 

спектру, застосування нових методів цифрової модуляції боротьба з завада-

ми, що виникають спонтанно, потребує якісно нових підходів, які дозволять 

спростити розробку радіоелектронних пристроїв, та покращити характерис-

тики вже існуючих. 

Метою роботи є підвищення ефективності та надійності роботи РЕЗ при 

дії імпульсної завади (ІЗ) за рахунок знаходження оптимального методу бо-

ротьби завадою. 

Основним напрямком роботи є запропонування вирішення проблеми 

боротьби з імпульсними завадами. Вирішення даного питання напряму впли-

ває на ЕМС РЕЗ, що розміщенні та працюють на об’єктах з ускладненою 

ЕМО. 

Об’єктом дослідження виступають методи боротьби з ІЗ.  

Предметом дослідження є використання методу цифрової компенсації 

завад. 

Поставлені завдання: 

• Аналіз шкідливих факторів, що впливають на ефективність викорис-

тання радіочастотного ресурсу (РЧР) 

• Вивчення фізичної природи імпульсної завади 

• Вибір методу боротьби з ІЗ 

• Розрахунок системи цифрових фільтрів (ЦФ) для обраного методу 

Основні джерела [3, 9, 27], що використовуються в роботі є практични-

ми посібникам, довідниками з радіомоніторингу. Вони надають інформацію 

про основні проблеми з якими стикається фахівець з вирішення задач частот-

ного планування радіоелектронних засобів рухомої служби. Однак, слід за-
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значити, що ці праці не повністю висвітлюють основну проблематику даної 

дипломної роботи. Розділ 1 містить у собі посилання [10–19] на рекомендації 

Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), які є загальноприйнятими і ді-

ють згідно правил вказаних у них самих. Для детального розглядання актуа-

льної проблеми ЕМС були використані наступні джерела [1,2,4,5,8,20], що 

містять у собі не тільки теоретичні відомості, а й практичні рекомендації що-

до застосування заходів по боротьбі з завадами, особливостям розробки РЕЗ 

та методикам покращення показників ЕМС вже встановлених та функціону-

ючих радіоелектронних систем та засобів. Більшість з зазначених вище дже-

рел були також використанні у розділі 2, який докладно висвітлює особливо-

сті виникнення та розповсюдження завад і надає первинну класифікацію не-

бажаного випромінювання. Основна частина розділу 3 базується на інформа-

ціії почерпнутої з вже зазначених джерел та доволі вузькогалузевих [32, 27] 

що надають інформацію про розвиток систем радіомоніторингу. Розділ 4, у 

якому розглянуто практичний підхід до вирішення проблеми боротьби з ім-

пульсною завадою (ІЗ) базується на використанні статей та наочних посібни-

ків [34,36–40]. Окремим блоком розглядається Охорона праці, у якому зазна-

чено аналіз шкідливих факторів, що можуть впливати на дослідника у ході 

написання дипломної роботи, основними джерелами у цьому розділі є відпо-

відні регламентовані норми та ГОСТи, що прийняті державними органами та 

є актуальними на момент написання роботи.  

Структура дипломної роботи динамічно відображає логічні зв’язки дос-

лідження та чітку послідовність думок автора. На ранньому етапі було зібра-

но основні джерела інформації за визначеною тематикою, які пізніше були 

доповнені додатковою літературою. Проаналізувавши отримані джерела було 

виконано структурування потрібного матеріалу. Результатом узагальнення 

отриманої інформації стали отримані методи боротьби з ІЗ. Аналіз цих мето-

дів показав переваги і недоліки кожного з них. Обравши оптимальний варі-

ант розв’язку поставленої проблеми було визначено основне завдання, яке 
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полягало в синтезі системи ЦФ. Результатом роботи є виконане поставлене 

завдання та підведення основних підсумків виконаної роботи. 
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1 ЕМС РЕЗ У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ ЧАСТОТНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Електромагнітна сумісність (ЕМС) відіграє важливу роль, як у проекту-

ванні радіоелектронних засобів так і в процесі радіочастотного планування. 

Зростання важливості ЕМС з часом все більше і більше почало впливати на 

проектування пристроїв. На сьогоднішній день електромагнітні хвилі вико-

ристовуються для передачі і прийому інформації в радіомовленні, телебачен-

ні, радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації, радіоастрономії, радіокеруванні 

літальними та іншими апаратами [1]. Складність систем зростає зі значною 

швидкістю, збільшується кількість антен, що об’єднуються у антенні систе-

ми, досить швидко зростають ріні інтеграції напівпровідникових мікросхем. 

Крім того, широке застосування електромагнітні хвилі знаходять в медицині, 

геології, метеорології і багатьох інших областях народного господарства. 

Спектр електромагнітних хвиль охоплює діапазон від 310−  до 2210  Гц, який 

фактично вже розподілений між різними службами [1].  

Термін ЕМС визначений як «здатність пристрою, елемента обладнання 

або системи функціонувати задовільно в їх електромагнітної обстановці, не 

створюючи недопустимих електромагнітних перешкод чогось в цій обстано-

вці [2]. 

Історична довідка яскраво демонструє динаміку розвитку радіотехніч-

них та радіоелектронних систем протягом кількох десятиліть. Для прикладу 

розглянемо розвиток таких систем на заході. 

У 1936 р в США налічувалося 600 радіомовних станцій, до кінця 60-х 

років їх стало більше 6000, а число телевізійних передавачів збільшилося до 

600. До 1972 в США налічувалося вже 18 тис. радіомовних і телевізійних 

станцій з потужністю випромінювача від 500 Вт до 5 МВт. В середньому на 

площі в 10 2км  приміської зони знаходилося по одній станції, що відповідало 

середній щільності потоку потужності близько 156 Вт / (октава 2км ). 
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З 1961 по 1966 р число радіолокаційних станцій (РЛС) в США збільши-

лося з 3 до 15 тис. У 1972 р тільки великих РЛС з потужністю випроміню-

вання від 100 кВт до 5 МВт налічувалося близько 3 тис., що в перерахунку на 

середню щільність випромінювання РЛС в приміській зоні дає величину 

31500 Вт / (октава 2км ) [1]. 

На ранніх етапах основним завданням був розподіл радіочастот між ре-

гіонами, країнами та окремими різновидами радіослужб. А коли весь освоє-

ний ресурс було розподілено, постала потреба в раціональніших методах ко-

ристування радіочастотами (наприклад, створення систем зі стисненням спе-

ктра тощо) [3]. 

У 1950 р в США налічувалося 100 тис. Рухомих служб радіозвязку, в 

1975 р. їх було вже 5.8 млн., а у 1980 році - 7 млн. Ці служби працювали в КВ 

і УКВ діапазонах і мали середню потужність випромінювання близько 100 

Вт. Тільки в діапазонах метрових і дециметрових хвиль до 1981 в США налі-

чувалося понад 9 млн передавачів, установлених в основному на рухомих 

об'єктах. 

З 1958 по 1974 року в США було видано 1 млн. ліцензій на право корис-

тування приватній радіозв'язком, 2-й мільйон був виданий за 8 місяців 1975 

року, 3-й мільйон на грудень 1975. У 1972 р у середньому на 25 2км  примісь-

кої зони доводилося до 50 передавачів з щільністю потужності 

2540 Вт / (октава 2км ). Наведемо дані по оцінці завантаження коротко хви-

льового (КХ) діапазону. Цей діапазон (  = 10 ... 100 м) займає смугу частот в 

27 МГц. Якщо обрати робочу смугу приймача в 3 кГц, то в КХ діапазоні мо-

жна розмістити 9000 каналів. Однак вже до 1975 р США було більше мільйо-

на передавачів в КХ діапазоні, з яких понад тисячу мали потужність випро-

мінювання, що перевищувала 100 кВт. 

Таким чином, вищенаведені дані показують, що число діючих радіотех-

нічних систем (РТС) з кожним роком невпинно зростає. Кількість пересувних 
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радіостанцій подвоюється кожні 4-5 років, ще швидше збільшується число 

РЛС [1]. 

Термін електромагнітна сумісність має два взаємодоповнюючих один 

одного аспекта: 

• він характеризує здатність електричних і електронних систем функціо-

нувати спільно з іншими системами без завад; 

• він також характеризує здатність таких систем функціонувати відпо-

відно до призначення в певній електромагнітній обстановці [2]. 

1.1 Важливість та актуальність забезпечення ЕМС 

Широке впровадження радіоелектронних засобів (РЕЗ) призводить до 

того, що при одночасній роботі вони починають впливати один на одного. 

Тому при проектуванні РЕЗ необхідно враховувати умови їх експлуатації, 

включаючи електромагнітну обстановку (ЕМО), в якій належить працювати 

РЕЗ. За [3] РЕЗ — технічний засіб, призначений для передавання і/або прий-

мання радіосигналів радіослужбами. 

Будь-який технічний засіб, що виконує певні функції, має дві групи по-

казників: 

- - функціональні, які визначають виконання заданих функцій з необхід-

ною якістю за відсутності впливу завад з боку інших засобів; 

- показники ЕМС, що визначають можливість створення ненавмисних 

завад і ступінь впливу їх дії з боку інших технічних засобів. 

Наведений поділ, незважаючи на деяку умовність, відображає дуже важ-

ливу деталь: функціональні показники безпосереднім чином визначають як-

ість виконуваних функцій, показники ЕМС, навпаки, не мають прямого від-

ношення до виконання основних функцій, вони визначають можливість ство-

рення ненавмисних завад джерелами і схильність приймачів до прийому за-

вад [4]. Тим не менш, застосування пристроїв із незадовільними характерис-

тиками може не тільки порушити роботу багатьох радіосистем (що завдасть 

економічних збитків), а й утруднити (і навіть унеможливити) користування 
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частотним ресурсом із залученням нових засобів, що вводяться в експлуата-

цію. І, навпаки, застосування засобів із досконалішими технічними характе-

ристиками дає змогу інтенсивніше використовувати наявний ресурс і забез-

печувати спільну роботу більшої кількості радіозасобів без їхніх взаємних 

завад. Це означає більш ефективне використання капіталовкладень як у ті 

засоби, що лише вводяться в експлуатацію, так і в ті, що вже експлуатуються 

[3]. 

Фактично забезпечення ЕМС означає, що енергія передавачів досягає 

тільки бажаних приймачів, приймачі реагують тільки на сигнали передавачів 

за своїм призначенням, небажані взаємні впливи відсутні. 

Поняття "передавач" і "приймач" тут мають більш широкий зміст, ніж, 

наприклад, у засобах зв'язку. Так, до передавачів електромагнітної енергії 

поряд з телевізійними і радіомовними пристроями відносяться також елект-

ричні ланцюги і системи, які ненавмисно випромінюють в навколишнє сере-

довище впливає електромагнітну енергію (так звані джерела перешкод), на-

приклад, автомобільні пристрої запалювання, люмінесцентні лампи, універ-

сальні колекторні двигуни, силова електроніка, контакти вимикачів, атмос-

ферні розряди і т. ін. Приймачами електромагнітної енергії поряд з радіо- і 

телевізійними приймачами є системи автоматизації, автомобільна мікроелек-

троніка, вимірювальні і керуючі прилади та регулятори, пристрої обробки 

інформації, серцеві стимулятори, біоорганізми і т. ін. Тим самим сучасне по-

няття ЕМС виходить далеко за рамки класичної захисту від радіоперешкод, 

проте як і раніше включає їх, будучи поняттям більш загальним [5]. 

Однак по мірі збільшення кількості РЕЗ і все більш повного використан-

ня радіодіапазону застосування традиційних підходів до вирішення задач 

ЕМС без урахування інтересів всіх користувачів радіочастотного спектру ви-

явилося недостатнім. Тому і виник новий напрям радіоелектроніки, обслуго-

вуючий проектування, розробку та експлуатацію РЕЗ в умовах існуючих об-

межень. [1]. Взаємним інтересам всіх користувачів електромагнітного спект-

ра служать широкі знання про вплив електромагнітних полів і хвиль на елек-
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тромагнітні системи і біоорганізми, і безумовною вимогою є регламентація 

правил використання електромагнітного спектру [4]. 

Застосування в технологічних процесах систем контролю, управління і 

сигналізації на базі сучасних електронних і мікропроцесорних пристроїв 

обумовлює жорсткі вимоги до забезпечення ЕМС на об'єктах [6]. Це призво-

дить до поштовху розвитку методологічної бази забезпечення ЕМС як однієї 

з найактуальніших проблем сучасного суспільства. Впровадження радіоелек-

троніки у будь-яку технічну сферу, у побут, медицину все більше і більше 

обумовлює ускладнення ЕМО. Глобалізація автоматизації виробничих цик-

лів, систем навігації, банківських систем вимагають високого рівня ЕМС, 

оскільки ціна помилки зависока і може привести до глобальних катастроф. 

1.2 Основні проблеми забезпечення ЕМС 

На початковому етапі розвитку радіоелектроніки ЕМС забезпечувалася 

звичайно одним з двох шляхів: . 

• розподілом частот в процесі експлуатації в освоєних діапазонах 

або вибором частоти розроблюваної РЕЗ в нових, ще не освоєних 

ділянках радіочастотного спектра; 

• схемно-конструктивним удосконаленням кожним розробником 

РТС окремих вузлів приймальної або передавальної радіоапарату-

ри [1]. 

Дуже скоро інженери зрозуміли, що такого підходу недостатньо для за-

безпечення стабільної роботи пристроїв і систем в сучасних умовах і дійшли 

висновку, що з наукової точки зору проблема ЕМС РЕЗ - це виявлення зако-

номірностей  негативної взаємодії одночасно працюючих РЕЗ і вишукування 

шляхів мінімізації такої взаємодії [1]. 

У загальному випадку вирішення задачі по забезпечення ЕМС почина-

ється з визначення електромагнітної обстановки, що обумовлена зовнішньою 

дією інших РЕЗ працюючих поблизу. Електромагнітна обстановка — це су-

купність електромагнітних випромінювань в точці або районі, де розміщу-
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ється (або передбачається розміщувати) РЕЗ. Електромагнітні випроміню-

вання можуть порушити якість роботи РЕЗ, аж до повної відмови засобу і 

припинення виконання ним своєї основної функції. Поява нового РЕЗ змінює 

ЕМО в точках, де вже були розташовані та працювали інші засоби. Ця зміна 

може погіршити якість функціонування деяких з них. Рішення задач забезпе-

чення задовільного функціонування РЕЗ в навколишній ЕМО, при цьому так, 

щоб даний засіб не чинив неприпустимий вплив на обстановку і інші засоби, 

складає сутність проблеми електромагнітної сумісності [7]. 

Серед головних причин загострення проблеми ЕМС можна відмітити 

наступні [3]. 

1. Кількість діючих радіосистем безперервно зростає. Швидкість збіль-

шення кількості випромінювальних засобів настільки велика, що при 

розробці засобів забезпечення ЕМС неможливо обмежуватися вдоско-

наленням апаратури за її окремими характеристиками. Потрібно всебі-

чно вивчати проблему, виявляючи й використовуючи по змозі всі резе-

рви при забезпеченні ЕМС та управлінні використанням радіочастот-

ного ресурсу (РЧР).  

2. Тенденція до підвищення потужності випромінювальних засобів, що 

намітилася свого часу, сприяла зростанню дальності їхньої дії. Сам 

факт зростання дальності дії, проте, еквівалентний збільшенню кілько-

сті випромінювальних засобів, що діють у місці розташування прийма-

чів. Окремі імпульсні передавачі мають потужності до десятків мега-

ват, що може призвести до створення високих рівнів завад як на основ-

ній частоті, так і на її гармоніках. 

3. Безперервно проводяться роботи зі збільшення чутливості радіоприй-

мачів. Ця характеристика еквівалентна збільшенню кількості випромі-

нювань, що створюють завади, і зростанню відносного рівня завад що-

до корисного сигналу. Окремі типи сучасних приймачів здатні прийма-

ти сигнали з потужністю в місці приймання 2210−  Вт і меншою.  
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4. Із різних причин (зокрема, й історично) деякі ділянки частотного спек-

тра «перевантажені». 

5. Низка об’єктів потребує використання великої кількості радіозасобів, 

розміщених у обмеженому, а часто й дуже малому просторі (літаки, ко-

раблі, вузли радіозв’язку тощо). Взаємний їхній вплив за таких умов 

стає особливо сильним, оскільки взаємодія відбувається на малих відс-

танях, додатково породжуючи при цьому інтермодуляційні завади. 

Проблема тут полягає не стільки в усуненні таких завад, скільки у ви-

явленні джерел їх виникнення.  

6. Кількість діючих джерел завад особливо велика для засобів, установле-

них на літаках та штучних супутниках Землі. Так, сигнали передавача, 

установленого на космічному апараті, що перебуває на великій відстані 

від Землі, можуть прийматися приймачами майже на половині поверхні 

планети. Аналогічно радіоприймач, установлений на такому апараті, 

приймає сигнали від передавача земної кулі за умови радіовидимості. 

7. Деякі випромінювання мають ширшу смугу спектра випромінюваних 

сигналів порівняно з достатньою для даної радіопередачі.  

8. Використання випромінювальних засобів нерівномірне в часі. Тому за-

безпечення ЕМС у моменти найвищої інтенсивності роботи систем 

може призвести до додаткових ускладнень. 

9. Мініатюризація апаратури призводить до різкого зменшення відстаней 

між струмовідними елементами. Створюється видима можливість 

практич но необмежено ускладнювати функції апаратури за рахунок 

зростання кількості елементів у малому об’ємі конструкції. Це може 

спричинитися до загострення проблеми ЕМС деталей, блоків усередині 

апаратури, що, у свою чергу, утруднює реалізацію зовнішніх показни-

ків ЕМС. 

Одним з основних завдань ЕМС є боротьба з електромагнітною завадою 

(ЕМЗ).  У [7] Електромагнітна завада визначається як небажаний вплив елек-
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тромагнітної енергії, що погіршує чи може погіршити показники якості фун-

кціонування РЕЗ. 

Більшість радіосистем успішно функціонують лише в тому разі, коли ві-

дношення сигнал/завада (на вході приймача) перевищує 10…50 дБ. Радіоста-

нції можуть створювати завади на відстанях, які набагато перевищують зону 

обслуговування. Навіть за найраціональнішого розміщення радіозасобів та 

незмінних умов поширення радіохвиль кожний передавач створює завади 

прийманню іншого (на тій самій робочій частоті) на відстані, що в кілька ра-

зів перевищує радіус зони обслуговування [3]. 

Електричні пристрої можуть одночасно діяти як приймачі, так і як пере-

давачі. У зв'язку з чим електронний пристрій вважається сумісним, якщо він 

в якості передавача є джерелом завад не вище допустимих, а в якості прий-

мача має допустиму чутливість до сторонніх впливів, тобто володіє достат-

ньою завадостійкістю [5]. 

Головною ідею, що слугує оптимальному розв’язку завдань ЕМС є зна-

ходження балансу між вибором місця розташування РЕЗ, конструктивними 

методами захисту, вартістю готового пристрою, займаною смугою частот та 

рядом інших факторів які можуть впливають на стан засобу. Необхідно 

прийняти до уваги, що задача не завжди взагалі може бути вирішення за пос-

тавлених умов. Тоді необхідно відшукувати якісно нові підходи, що дозво-

лять у комплексі вже з відомими заходами забезпечити сумісність. 

1.3 Методи забезпечення і критерії оцінки ЕМС 

Для забезпечення ЕМС необхідно [8]: 

• забезпечити внутрішню завадостійкість xS  (див. рис. 1.1); 

• організувати стійкість до зовнішніх впливів FS  у відповідності з 

можливими при експлуатації електромагнітними діями (див. рис. 

1.2); 

• обмежити випромінювання сигналу перешкоди E  до нормованих 

допустимих рівнів (див. рис. 1.3). 



16 

 

ЕМО напряму пов’язана із впливом радіозавад на технічні засоби. Умо-

вно розрізняють ЕМО зовнішню щодо розглядуваної системи (або окремого 

засобу) і внутрішню — щодо складових цієї системи. Так, зовнішня ЕМО ра-

діоприймача визначається впливом завад (і сигналу) через антену. Внутрішня 

ЕМО актуальна передусім для комплексів РЕЗ і характеризується полями за-

вад близької зони (тобто тих, що діють через антену) та завадами в колах жи-

влення, управління, заземлення тощо. Розрахунки ЕМС, зумовленої зовніш-

ньою ЕМО, має свої особливості для кожної радіослужби [3]. 

У процесі планування потрібно запобігти виникненню електромагнітних 

перешкод або їх випромінювання, підвищити стійкість функціональних груп 

при впливі перешкод, наприклад, засобом розпізнавання порушення функці-

онування, викликаного недостатньою електромагнітної сумісності, з подаль-

шою кореляцією функціонування. Розробники та виробники приладів вима-

гають для цього конкретних рекомендацій щодо впливає чинникам і техніч-

них заходів, якими можна регулювати значення xS , FS  і E , тим самим ціле-

спрямовано впливати на електромагнітну сумісність приладу в процесі її 

проектування та створення. 

Розглянемо параметри та фактори що впливають ЕМС [8]. 

Внутрішня завадостійкість xS  

ia

iS

x y

 
Рисунок 1.1 — Параметр xS  

Основні фактори: Кількість, вид, інтенсивність, топологічне розташу-

вання внутрішніх джерел завад iQ  і приймачів iS  конфігурація схеми. Мож-

ливості розповсюдження ixZ ,за функціональним або паразитних шляхом. За-
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вадостійкість елементів до ixZ . Концепція обробки сигналів і часові режими 

iQ , iS  

Стійкість до зовнішніх впливів FS  

x y
iS

iS
yxZ

 
Рисунок 1.2 — Параметр FS  

Основні фактори: Можливості проникнення yxZ  за функціональними 

або паразитними зв'язками. Ступінь обліку yxZ , що проникла всередину при-

ладу, наприклад, шляхом застосування завадостійких елементів, додаткових 

бар'єрів (фільтрів, екранів) або вибору концепції обробки з урахуванням мо-

жливих перешкод 

Випромінювання завад E  

yx
iQ

iQ

ixZ

yxn

 
Рисунок 1.3 — Параметр E  

Основні фактори: Кількість, вид, інтенсивність, топологічне розташу-

вання внутрішніх джерел iQ . Випромінювальні властивості схеми. Виник-

нення електромагнітних впливів, обумовлених внутрішніми джерелами ixZ  

що поширюються функціональними або паразитними зв'язками. 

Розрахунки ЕМС, зумовленої внутрішньою ЕМО складного комплексу 

РЕЗ, зазвичай складніші. Особливою складністю характеризується внутрішня 

ЕМО в комлексі обладнання літаків, морських суден, штучних супутників 
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Землі, в угрупованнях мобільних радіозасобів тощо. Наприклад, у літаковому 

комплексі (до складу якого входять кілька десятків РЕЗ та низка антен) мож-

на виявити майже всі види завад. Вони можуть поширюватися у близькій і 

далекій зонах шляхом випромінювань через антени та поза ними, а також у 

процесі поширення у провідних середовищах, зокрема у проводах монтажної 

схеми комплексу [3]. 

Найважливішою особливістю ЕМО є її ймовірнісний характер. Тому при 

її аналізі застосовують статистичні методи оцінювання. Згідно з імовірнісним 

підходом фактори, що впливають на ЕМС, вважаються випадковими і опи-

суються в категоріях випадкових величин. Випадковою подією, що характе-

ризується своєю ймовірністю, є факт наявності (або відсутності) ЕМС у розг-

лянутій групі засобів. При аналізі ЕМС в групі засобів розрізняють статичні і 

динамічні ситуації. До категорії статичних (стаціонарних) потрапляють різні 

ситуації, для яких частоти основного випромінювання, основного каналу 

прийому, значення потужностей передавачів, параметри антен, а також взає-

мні орієнтація і просторове розташування джерела завад і рецептора завад 

залишаються незмінними протягом аналізованого відрізка часу. До числа ди-

намічних (нестаціонарних) відносять будь-які ситуації, для яких зазначені 

величини можуть змінюватися в певних межах. Для статичних ситуацій ви-

користання імовірнісного підходу дозволяє підвищити достовірність оцінки 

виконання ЕМС в групі засобів в умовах апріорної недостатності інформації 

про конкретних значеннях параметрів РЕЗ, що впливають на ЕМС. Для ди-

намічних ситуацій імовірнісний підхід є найбільш підходящим інструментом 

для аналізу процесів будь-якої природи з апріорно непередбаченою зміною 

параметрів, що безпосереднім чином впливають на хід процесу [4]. 

Критерій ЕМС — це припустиме відношення сигнал/завада на вході 

приймального пристрою за умови, що його числове значення визначається за 

припустимим ефектом впливу завади на якість прийнятого сигналу, тобто за 

припустимим числовим відношенням сигнал/завада на виході пристрою [3].  



19 

 

У свою чергу, це значення визначається втратою інформації (спотворен-

нями) у прийнятому сигналі, що залежить від призначення системи радіопе-

редавання та вимог до якості сигналу при його використанні. Критерій ЕМС 

залежить від класу прийманих випромінювань та виду завади. Для більшості 

радіослужб установлено певні норми й стандарти якості роботи РЕЗ, що вра-

ховують технічну здійсненність та економічну доцільність такої роботи [3]. 

Наприклад, для систем радіозв’язку внормовується мінімально припус-

тиме відношення корисного сигналу (КС) до шуму на виході радіоприймача, 

за якого забезпечується нормальна робота РЕЗ радіослужби. Зазначеному ві-

дношенню відповідає цілком повний коефіцієнт припК . Це означає, що від-

ношенню сигнал/завада на виході приймача ставиться у відповідність анало-

гічне відношення на вході приймача. 

Для систем фіксованої наземної та фіксованої супутникової служб уста-

новлено максимально припустимі рівні шуму в телефонному та телевізійно-

му каналах у точках із певними рівнями КС на виходах гіпотетичних еталон-

них кіл. 

Для систем передавання цифрових сигналів установлено максимально 

припустиму частоту помилок приймання символа на виході гіпотетичного 

еталонного цифрового тракту. 

Свої критерії якості функціонування мають РЕЗ служб радіовизначення, 

радіомовлення тощо. 

Наприклад, для радіомовних служб критерієм ЕМС слугує «захисне від-

ношення». 

Захисне відношення [3] — визначене за певних зазначених умов мініма-

льне значення відношення КС до завади на вході приймача (зазвичай вира-

жене в децибелах), яке дає змогу отримати встановлену якість приймання на 

виході приймача. Для деяких служб критерієм ЕМС слугує такий рівень сиг-

налу завади  на вході приймача, який перебуває на 5...10 дБ нижче від рівня 

власних шумів приймача.  
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Для прикладу наведемо кілька прикладів критеріїв ЕМС для основних 

радіослужб, рекомендовані Міжнародним союзом електрозв’язку (МСЕ) [9]. 

Фіксована супутникова служба (ФСС) 

Рекомендація SF.356 [10] 

Корисний сигнал: аналоговий багатоканальний телефонний сигнал з ча-

стотним поділом і з ЧМ несучої. 

Суміщувана служба: НФС. 

Критерій ЕМС: середньохвилинна потужність завад у телефонному ка-

налі 1000 пВт не більше 20% місяця; 50000 пВт не більше 0,03% місяця. 

Умови забезпечення: координація мереж. 

Рекомендація SF.466 [11] 

Корисний сигнал: аналоговий багатоканальний телефонний сигнал з ча-

стотним поділом і з ЧМ несучої. 

Суміщувана служба: інші мережі ФСС. 

Критерій ЕМС: середньохвилинна потужність завад у телефонному ка-

налі 2500 пВт не більше 20% місяця; завада від однієї мережі 800 пВт. 

Умови забезпечення: координація мереж. 

Рекомендація SF.523 [12] 

Корисний сигнал: цифровий сигнал з 8-розрядної ІКМ та цифровий ФМ 

несучою. 

Суміщувана служба: інші мережі ФСС. 

Критерій ЕМС: 25% повної потужності шуму на вході демодулятора, 

при якій 
610ошP −= ; завада від однієї мережі 6% повної потужності шуму. 

Умови забезпечення: координація мереж. 

Наземна фіксована служба (НФС) 

Рекомендація SF.357 [13] 

Корисний сигнал: аналоговий багатоканальний телефонний сигнал з ча-

стотним поділом і з ЧМ несучої. 

Суміщувана служба: ФСС. 
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Критерій ЕМС: середньохвилинна потужність перешкод у телефонному 

каналі 1000 вт не більше 20% місяця; 50000 пВт не більше 0,01% місяця. 

Умови забезпечення: обмеження щільності потоку потужності (ЩПП) 

наземних станцій (НС) ФСС; координація розташування НС. 

Рекомендація SF.615 [14] 

Корисний сигнал: цифровий сигнал з 8-розрядної ІКМ та цифровий сиг-

нал ФМ несучої. 

Суміщувана служба: ФСС. 

Критерій ЕМС: не бажані випромінювання не повинні погіршувати як-

ість, викликаючи збільшення більш ніж 0,0054% місяця, протягом якого се-

редньосекундна 
310ошP − ; не бажані випромінювання не повинні погіршу-

вати якості, викликаючи збільшення кількості секунд з помилками у каналі зі 

швидкістю 64 кбіт/з більш, ніж на 0,032% місяця. 

Умови забезпечення: обмеження ЩПП земних станцій (ЗС) ФСС; коор-

динація розташування ЗС. 

Рекомендація SF.1334 [15] 

Смуга частот: 1...3 ГГц. 

Суміщувана служба: СРС. 

Критерій ЕМС: максимальна сумарна завада від СРС, включаючи базові 

і рухливі станції, повинна бути такою, щоб зниження чутливості приймача 

НФС не перевищувало 1 дБ при нормальних умовах поширення радіохвиль. 

Умови забезпечення: координація станцій. 

Наземна радіомовна служба (НРС) 

Рекомендація ВТ.655 [16] 

Корисний сигнал: аналоговий телевізійний сигнал з АМ несучої з част-

ково подавленою бічною смугою. 

Суміщувана служба: та ж служба, РСС 

Критерій ЕМС: Захисне відношення 50 дБ без зсуву несучої частоти 

(ЗНЧ) і 36 дБ при ЗНЧ. 
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Умови забезпечення: частотно-територіальне планування, обмеження 

ЩПП, координація. 

Радіомовна супутникова служба (РСС) 

Рекомендація ВS.634 [17] 

Корисний сигнал: аналоговий мовний сигнал з ЧМ несучої. 

Суміщувана служба: НРС, РС, ФСС, ФНС. 

Критерій ЕМС: Захисне відношення 19...30 дБ. 

Умови забезпечення: частотно-територіальне планування, координація. 

Рухома супутникова служба 

Звіт МСЕ 358 [18] 

Корисний сигнал: аналоговий сигнал з ЧС несучої, цифровий сигнал з 

ФМ несучої. 

Суміщувана служба: ФСС, РС, НРС. 

Критерій ЕМС: захисне відношення 8...17 дБ. 

Умови забезпечення: обмеження ЩПП, частотно-територіального роз-

несення. 

Сухопутна рухома служба (СРС) 

Звіт МСЕ 1098 [19] 

Корисний сигнал: аналоговий сигнал з ЧС несучої; діапазон частот 

44...960 МГц. 

Суміщувана служба: НРС. 

Критерій ЕМС: допустима напруженість поля 16...38 дБмкВ/м. 

Умови забезпечення: частотне планування і координація. 

1.4 Місце ЕМС у вирішенні задач частотного планування 

Теорія управління використанням радіочастотного ресурсу є результа-

том еволюційного розвитку теоретичних і практичних напрацювань з елект-

ромагнітної сумісності технічних засобів [3]. 
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Кожен елементарний РЕЗ складається з передавального та/або прийма-

льного пристрою, в кожний з яких включена антена. Отже, при функціону-

ванні РЕЗ використовує дві складові: 

• радіоресурс приймального пристрою; 

• радіоресурс передавального пристрою. 

При використанні загального радіоресурсу двома РЕЗ приймач одного 

РЕЗ може приймати ненавмисні радіоперешкоди від передавального при-

строю іншого РЕЗ [20]. 

Будь-яка радіосистема працює у визначеній смузі частот, у даному прос-

торі та в певний час. На частотах, достатньо близьких до робочої частоти, 

інші системи не здатні працювати, не спричинюючи чи не зазнаючи при цьо-

му завад. Проте радіус дії радіосистеми не безмежний: за межами певної від-

стані інша радіосистема може працювати на тій самій частоті, не спричиню-

ючи чи не зазнаючи завад. Окрім того, деякі радіосистеми не весь час пере-

бувають у ввімкненому стані. Оскільки в неробочому стані вони не спричи-

нюють і не приймають завад, то на цьому відрізку часу спектр може викорис-

товуватися іншою системою [3]. 

У загальному випадку радіоресурс РЕЗ R  можна подати у вигляді век-

тора 

 R ( , )r tR R=   (1.1) 

де  індекс r  означає приналежність величини до приймального пристрою; 

 t  — до передавального пристрою. 

Радіоресурс кожного пристрою являє собою [20] сукупність множин ча-

стотних {F}, просторово-енергетичних {V}, сигнальних {S} і тимчасових {Т} 

параметрів функціонування РЕЗ. 

На кожній зазначеній множині введемо відповідні функції передаваль-

ного , , ,t t t tF V S T  і приймального , , ,r r r rF V S T  пристроїв. Міру відповідної 

множини параметрів визначимо як об'єм, обмежений цією функцією. Таким 

чином,  
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( , , , )t t t t tR F V S T= , ( , , , )r r r r rR F V S T=  

Головним компонентом (елементом) множини частотних параметрів є 

радіочастотний канал. 

Частотні параметри [20]: 

• Число радіоканалів. 

• Номінали робочих частот РЕЗ. 

• Ширина одного радіоканалу. 

• Спектр випромінювання передавача. 

• Амплітудно-частотна характеристика приймача. 

У загальному випадку частотні параметри РЕЗ характеризують маску 

радіоканалів та/або конкретні параметри радіоканалів з їх прив'язкою до час-

тотної осі. Для багаточастотних РЕЗ, які одночасно використовують набір 

конкретних радіоканалів, в поняття радіоканалу не прямо входить ступінь 

його використання в просторі-часі, наприклад, перебудова робочої частоти 

або зміна ширини радіоканалу. Параметри радіоканалу на передачу визнача-

ються формою спектру випромінювання, а параметри приймального радіока-

налу — формою АЧХ приймача. 

Просторово-енергетичні параметри передавального пристрої визначають 

залежність потужності випромінювання від напрямку випромінювання, а 

приймального пристрою — просторову вибірковість випромінювання. 

Просторово-енергетичні параметри: 

• Потужність випромінювання передавача. 

• Чутливість приймача. 

• Коефіцієнт підсилення антени. 

• Діаграма спрямованості антени. 

• Залежність поляризаційних властивостей випромінювання від на-

прямку. 

• Загасання в антено-фідерному тракті. 
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Основним елементом цієї множини, визначає просторовий розподіл ре-

сурсу, є діаграма направленості антени (ДНА). 

Сигнальні параметри визначають здатність виділення корисного сигналу 

при його обробці в умовах шуму або радіоперешкод. У загальному випадку 

можна виділити параметри модуляції сигналу в передавачі і обробки сигналу 

в приймачі. Структурна складова ресурсу приймального пристроїв РЕЗ ви-

значає захисне відношення сигнал/шум допомогу новини до різних видів пе-

решкод. 

Множина {Т} часових параметрів РЕЗ відображає тільки макрочасове 

використання ресурсу — час доби. 

Таким чином, РЕЗ радіо-ресурс визначається як вектор R ( , )r tR R= , кож-

на компонента якого визначається сукупністю чотирьох визначених вище 

функцій. При цьому величина радіоресурса залежить тільки від параметрів, 

безпосередньо пов'язаних з РЕЗ [20]. 

Також використання спектра можна розглядати як деякий об’єм, що виз 

начається як добуток ширини смуги частот, геометричного (географічного) 

простору та часу, заборонених для інших потенційних користувачів. 

Ось як цю пропозицію аргументовано в Рекомендації  

IT-R SM. 1046 [21]: 

«МСЕ рекомендує, щоб: 

− за основну концепцію використання спектра було взято 

об’єднаний параметр «ширина смуги — простір — час» як крите-

рій оцінювання використання спектра — «коефіцієнт використан-

ня спектра»; 

− за основну концепцію ефективності використання спектра (SUE), 

або, коротко, спектральної ефективності, було взято відношення 

кількості інформації, переданої на певну відстань (або кількість 

отриманих повідомлень), до коефіцієнта використання спектра; 
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− основний принцип відносної спектральної ефективності, викорис-

товується для порівняння спектральної ефективності між система-

ми радіозв’язку; 

− будь-яке порівняння спектральної ефективності здійснювалося 

лише між подібними радіосистемами, які представляють ідентичні 

служби радіозв’язку; 

− при визначенні спектральної ефективності враховувався взаємовп-

лив різних радіосистем і радіомереж у даній електромагнітній об-

становці». 
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2 ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ РЧР 

Виходячи з положення, що головним завданням з забезпечення ЕМС є 

боротьба з небажаними впливами сусідніх РЕЗ один на одного, випливають 

основні засади забезпечення ефективного використання РЧР. Наряду з бага-

тьма підходами забезпечення сумісної роботи рухомих РЕЗ, таких як просто-

рові, часові, частотні (рис. 2.1), існують інші методи досягнення сумісності. 

 
Рисунок 2.1 — Межі прийому та передачі РЕЗ в n-вимірному просторі 

Особливим питанням для створення умов стабільної, безвідмовній робо-

ти пристроїв є заходи спрямовані на боротьбу з завадами. Отже, згідно з [3] 

радіозавада — електромагнітна завада в діапазоні радіочастот. Класифікація 

завад за різноманітними джерелами, властивостями, особливостями поши-

рення душе широко вивчена і наводиться у багатьох джерелах. Для початку 

слід зазначити наступне. Структурна класифікація радіозавад наведена на 

рис. 2.2. Радіозавада, створена в просторі за рахунок поширення електромаг-

нітних хвиль, називається випромінюваною. Завада, яка створюється в про-

відному середовищі за рахунок гальванічних зв'язків, називається кондукти-

вною [7].  
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Рисунок 2.2 — Класифікація радіозавад 

Згідно з цим простим поділом, стає зрозуміло, що і боротьба з завадами 

різного характеру теж повинна враховувати фізичну природу самої завади, 

умови та середовище поширення, час та ін. Іноді питання постає з іншого бо-

ку, чи взагалі варто нам враховувати вплив окремої завади на систему, коли 

вплив, що вона чинить не є критичним. 

Усі ситуації, за яких виникають проблеми ЕМС, мають два характерних 

аспекта. У будь-якій такій ситуації повинні бути джерело завад і рецептор, 

який має сприйнятливість до даної завади [2]. За відсутності будь-якого ком-

понента — джерела чи рецептора завади, відсутня і проблема ЕМС. Один і 

той самий РЕЗ може бути і рецептором і джерелом завади. 

За взаємним розташуванням джерела і рецептора завад розрізняють між-

системний вплив, що відображено на рис. 2.2 а) та внутрішньосистемний 

вплив, показаний на рис 2.2 б) 
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Джерело завад Рецептор

Система І Система ІІ

Джерело завад Рецептор

Система  

а) б) 

Рисунок 2.3 — Вплив джерела завад на рецептор 

Універсальне поняття «рецептор» об’єднує широкий клас будь-яких си-

стем (від біологічних до радіоелектронних), які оборотно чи необоротно змі-

нюють значення своїх параметрів під впливом сторонніх збурювань [3]. Кла-

сифікацію рецепторів ЕМЗ наведено на рис. 2.3 

 
Рисунок 2.4 — Загальна класифікація рецепторів ЕМЗ 

Питання забезпечення ефективності використання РЧР плавно перетікає 

у проблему підвищення завадозахищеності кожного з рецепторів ЕМЗ. 
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2.1 Основні причини виникнення шкідливих випромінювань 

Розглядати небажане випромінювання необхідно почати з різноманітних 

електро магнітних шумів, що постійно наявні у вільному просторі. Так, «шу-

мить» усе, що має власну температуру більшу за 0 К.  

Будь-який активний опір являється джерелом широкосмугового норма-

льного шуму. Дисперсія напруги цього шуму визначається [22] 

 
2 4ш еквkTR f =    (2.1) 

де k  — стала Больцмана; 

T  — температура у кельвінах; 

R  — активний опір, Ом; 

еквf  — енергетична смуга. 

У напівпровідникових та електровакумних приладах мають місце шуми, 

обумовлені фізичними властивостями даних приладів. 

Шуми наявні також і в антенних системах, дисперсія наводимої електро-

рушійної сили [23] 

 
2 4 (1 )А п А А еквkT R f = −   (2.2) 

де пT  — температура у якій знаходиться антена; 

АR  — повний опір антени 

А  — коефіцієнт корисної дії антени 

k , еквf  — теж саме, що в (2.1) 

На антену також діє випромінювання Землі, оскільки її нагріта поверхня 

виступає джерелом електромагнітного випромінювання . Температура буде 

завелика для антени, направленої на Землю та мала для антени, у якої на Зе-

млю зорієнтовані тільки бічні пелюстки. За умови передачі слабких сигналів 

варто враховувати дію космічних шумів. На рис. 2.2 наведено наведено зале-

жності для різних кутів піднесення. Найменший рівень косміних шумів і теп-

лового шуму атмосери спостерігається в діапазоні від 2–3 до 10–15 ГГц, су-
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марна температура цих шумів має порядок 10–20 К, якщо кути піднесення 

нижче 10 [23]. 

 
Рисунок 2.5 — Залежність температури атмосфери від частоти 

Джерелом атмосферних перешкод є численні грозові розряди, що відбу-

ваються одночасно в різних районах земної кулі. Число таких розрядів може 

досягати декількох тисяч. Якщо не враховувати місцеві грози, рівень атмос-

ферних шумів носить квазістаціонарний характер. Він залежить від географі-

чних координат пункту прийому і порівняно повільно змінюється протягом 

доби і від сезону до сезону. Це дозволяє прогнозувати рівень атмосферних 

перешкод [23].  

До пристроїв, що створюють індустріальні радіоперешкоди у вигляді 

безперервних електромагнітних полів, належать: промислові нагрівальні ус-

тановки, високочастотні індукційні електричні печі, медичне обладнання, в 

якому використовуються високочастотні генератори, і т. ін. До них же можна 

віднести гетеродини радіоприймачів, генератори накачування лазерів та інші 

подібні пристрої. Джерела даного виду легко визначити, а їх характеристики 

можна прогнозувати. Для джерел цього виду характерно, що вони генерують 

регулярні високочастотні коливання. Створювані ними завади близькі до га-

рмонічних, їх спектри вузькосмугові та мають максимальну інтенсивність 
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поблизу частот основного коливання його гармонік. За статистичними свій-

властивостями вони близькі до детермінованих. Джерела даного вигляду лег-

ко визначити, їх характеристики можна проігнорувати. Значна кількість дже-

рел індустріальних перешкод генерує більш широкосмугові безперервні пе-

ріодичні завади. Такі завади створюють генератори розгорток телевізійних 

приймачів, відеотерміналів електронно обчислювальних машин (ЕОМ), інди-

каторів РЛС, різні електричні та радіоелектронні пристрої, зокрема модуля-

тори, підсилювачі сигналів зображення, засоби автоматичного управління і т. 

ін [4]. 

На рис. 2.4 штрих-пунктирною кривою позначений очікуваний рівень-

індустріальних перешкод у спокійних районах далеко від великих міст і ве-

ликих населених пунктів, ліній передач та зосереджених джерел індустріаль-

ного шуму. Тут же пунктиром нанесена крива космічного фонового шуму. 
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Рисунок 2.6 — Залежність температури атмосфери від частоти 

Окрім ІЗ, що будуть розглянуті у розділі 4 існують флуктуаційні завади, 

що являють собою безперервний у часі випадковий процес. Важливими хара-

ктеристиками стаціонарних флуктуаційних завад є функції розподілу, момен-

ти функцій розподілу, а також спектральна щільність. Флуктуаційні переш-

коди мають зазвичай нормальний гаусів закон розподілу. Ця обставина пояс-
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нюється граничною теоремою Ляпунова, згідно з якою розподіл суми неза-

лежних випадкових величин збігається до нормального незалежно від харак-

теру розподілу доданків. А багато флуктуаційних завад, що спостерігаються 

нами, являють собою як раз сукупність безлічі окремих завад [22]. 

Фон мережі змінного струму, від якої здійснюється живлення радіоелек-

тронного приладу, є найбільш часто зустрічається паразитної завадою. Така 

завада проявляється або у вигляді прямого проходження змінної напруги ме-

режі живлення та її гармонік на вихід приладу незалежно від корисних сиг-

налів, у вигляді накладки (модуляції) змінної напруги мережі живлення та її 

гармонік на будь-які вхідні сигнали приладу: постійний струм, незатухаючі 

та модульовані коливання, високочастотні імпульси, відеоімпульси, зобра-

ження на екрані електронно-променевої трубки й т. ін.  

Відомі наступні причини появи фону [24]:  

а) недостатнє згладжування вихідної напруги випрямлячів. які є джере-

лами живлення обчислювальних приладів;  

б) паразитні зв'язки елементів апаратури з елементами та ланцюгами 

джерел живлення;  

в) Відсутність сполучення точок заземлення окремих частин та пристро-

їв, що входять в одну систему;  

г) вібрація погано стиснутих пластин силових і імпульсних трансформа-

торів, трансформаторів підсилювачів низької частоти та відхиляючих коту-

шок електронних трубок. 

Джерела ЕМЗ досить різноманітні, умовна класифікація наведена на 

рис.2.2. Розглядання питання природи виникнення ЕМЗ є досить обширним, 

детальніший опис наведено в [4, 7, 8, 23, 24, 35]. Окремим питанням можна 

виділити і параметри радіопередавального пристрою (РПдП) (буде розгляну-

то в наступному підрозділі). Причиною проникнення багатьох міжсистемних 

завад є наявність паразитних зв’язків, що можуть виникати при певних умо-

вах та на певних частотах. Кожен пристрій може увійти у нестабільний стан 

та стати генератором коливань, цей процес також обумовлений наявністю 
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паразитних зв’язків. Головною особливістю виникнення шкідливих випромі-

нювань є їх статистичний характер виникнення та непередбачуваність впливу 

на різноманітні РЕЗ. 

 
Рисунок 2.7 — Загальна класифікація рецепторів ЕМЗ 

2.2 Типологія випромінювань РЕЗ 

РПдП, що складається з радіопередавача та антенно-фідерної системи, 

призначене для генерації несучого гармонійного коливання, його модуляції і 

випромінювання за допомогою передавальної антени. Крім основного (кори-

сного) радіовипромінювання, на виході антени РПдП присутні не основні 

(небажані) випромінювання. Ці випромінювання можуть бути заважають для 

приймачів інших РЕЗ, створюючи їм ненавмисні завади і погіршуючи ЕМС 

РЕЗ.  

Основне випромінювання займає деяку необхідну смугу частот ( HB ), 

призначену для передачі корисного сигналу. Всі інші (неосновні) випромі-

нювання, розташовані за межами основної (робочої) ділянки радіочастотного 
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спектру HB , є небажаними. Ці випромінювання поділяються на позасмугові, 

побічні і шумові. Класифікація випромінювань наведена на рис 2.8 

Випромінювання РПдП
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Рисунок 2.8 — Загальна класифікація випромінювання на виході РПдП 

Спектр позасмугового випромінювання безпосередньо примикає до ко-

рисної смуги частот праворуч і ліворуч. Спектри побічних випромінювань на 

гармоніках, на субгармоніках, на комбінаційних частотах, паразитних і інте-

рмодуляційних коливань віддалені від частот основного каналу випроміню-

вання. Шумове випромінювання займає широку смугу частот. Приблизний 

розподіл їх спектральної щільності потужності представлені на рис. 2.8. 

 
Рисунок 2.9 — Спектр цільності потужності на виході РПдП: 1 — основне; 

2 — позасмугове; 3 — на гармоніках; 4 — на субгармоніках 5 — комбінацій-

не; 6 — інтермодуляційне; 7 — паразитне; 8 — шумове 

Розглянемо типи випромінювання детальніше: 
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Позасмугове випромінювання є результатом модуляції несучої  переда-

ним повідомленням. .Таке випромінювання є небажаним і його величина ви-

значається прийятими стандартами. Причинами появи позасмугового випро-

мінювання можуть бути [9]: 

• недостатнє подавлення на вході модулятора складових спектра 

модулюючого сигналу, які перебувають за межами верхньої гра-

ничної частоти, що забезпечує необхідну якість передачі (напри-

клад, модуляція імпульсами із занадто крутими фронтами); 

• наявність нелінійності амплітудної й фаз ової характеристик трак-

ту передавача (підсилювачів, модулятора); 

• застосування модулюючих сигналів занадто великого рівня (явище 

перемодуляції) або обмеження їхніх амплітуд; квантування й ін. 

Побічне випромінювання — це небажані радіовипромінювання, що ви-

никають у результаті будь-яких нелінійних процесів у тракті формування ви-

сокочастотних сигналів РПдП, крім процесу модуляції. До них відносяться 

всі показані на рис.2.9 радіовипромінювання, крім основного, позасмугового 

й шумового. Інтенсивність подібних випромінювань залежить від діапазону 

робочих частот радіопередавача, типу й режиму роботи активних елементів 

та ін. [9]. 

Радіовипромінювання на гармоніках – побічні випромінювання на час-

тотах nf  в ціле число разів більших за частоти основного випромінювання: 

0, 2,3,...nf nf n= = . Причинами появи гармонік можуть бути робота підсилю-

вача потужності передавача з відсічкою анодного (колекторного) струму та 

нелінійність характеристик елементів радіотракту передавача. Рівень гармо-

нік на виході залежить від багатьох факторів: особливостей схеми передава-

ча, якості фільтрації вихідних ланцюгів, робочого режиму активних приладів 

та ін. [9]. Амплітуди гармонік пов’язані зі ступенем нелінійності й звичайно 

убувають зі збільшенням номера гармоніки. 
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Радіовипромінювання на субгармоніках – побічне випромінювання на 

частотах сгf  у ціле число разів менше за частоти основного випромінювання: 

0 , 2,3,...сг

f
f n

n
= = . Ці випромінювання характерні для радіопередавачів, у 

яких вихідні радіосигнали формуються за допомогою помножувачів частоти. 

Хоча на виході помножувачів звичайно стоїть фільтр, що виділяє основне 

коливання із частотою 0f  , внаслідок недостатнього ослаблення коливань із 

частотами 0 0 02 3
, , , 2,3,...n

f f f
f n

n n n
= = , вони потрапляють на вхід підсилювача 

потужності і з його виходу надходять в антенно-фідерну систему. 

Комбінаційне випромінювання — побічне радіовипромінювання, що ви-

никає в результаті взаємодії на нелінійних елементах РПП коливань на час-

тотах несучої, або частотах, що її формують, а також гармонік цих коливань 

[9]. Вони утворюються в збуджувачі або синтезаторі частот передавача, коли 

робоча частота формується з однієї або декількох частот автогенератора або 

опорного кварцового генератора. У синтезаторі сітка робочих частот створю-

ється шляхом нелінійних перетворень декількох коливань із частотами 

1, 2, 3...f f f , що перебувають, звичайно, в декадному співвідношенні: 

2 1 3 210 , 10f f f f= = f2 . У результаті їх змішування з’являються різні комбіна-

ційні складові із частотами 1 2 3,(p,q,m 1,2,3)кf pf qf mf=   =  , які присутні на 

виході синтезатора разом з корисним коливанням робочої частоти. Рівні ком-

бінаційних складових випромінювання на виході РПдП мають найбільше 

значення в смузі частот кінцевого підсилювача потужності й швидко знижу-

ються за її межами. 

Інтермодуляційне випромінювання – побічне радіовипромінювання, що 

виникає в результаті впливу на нелінійні елементи високочастотного тракту 

радіопередавального пристрою згенерованих коливань і зовнішнього елект-

ромагнітного поля (від інших передавачів). Така ситуація можлива при бли-

зькому розташуванні антен сусідніх радіостанцій на обмеженій території або 
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при роботі передавачів на загальну діапазонну антену. В [9] відмічено дві 

причини виникнення інтермодуляційних коливань: 

1) сигнал завади надходить на кінцевий каскад передавача й підсилюєть-

ся разом з корисним сигналом; 

2) сигнал на частоті завади змінює параметри активного елемента в часі, 

що призводить до модуляції корисного сигналу на робочій частоті й до 

появи в спектрі вихідного сигналу передавача інтермодуляційних скла-

дових.  

При взаємодії двох передавачів з робочими частотами 1f  і 2f  інтермод-

ляційні складові виникають на частотах 1 2, ,n 1,2,3,...нf pf pf p= + =  . Їх чис-

ло швидко збільшується з ростом порядку інтермодуляції N p n= + . Потуж-

ність інтермодуляційного коливання залежить від потужності передавача, що 

заважає, типу активних елементів у вихідних каскадах, ступеня зв’язку між 

передавачами й від різниці робочих частот 1f  і 2f . 

Паразитне випромінювання [9] – побічне радіовипромінювання, що ви-

никає в результаті самозбудження радіопередавача через паразитні зв’язки в 

його каскадах. Паразитні коливання в підсилювальних і генераторних каска-

дах з’являються, якщо виконуються умови самозбудження на частотах, обу-

мовлених параметрами кола паразитного зв’язку. Паразитні випромінювання 

можуть виникати на частотах як нижчих, так і вищих за частоту основного 

радіовипромінювання. Їх особливістю є відсутність кратності частоті основ-

ного радіоколивання. Потужність і значення частоти паразитного випромі-

нювання важко прогнозовані й можуть мати значний розкид навіть у групі 

однотипних передавачів. 

Шумове випромінювання – небажане радіовипромінювання, обумовлене 

власними шумами елементів передавача й паразитною модуляцією несучими 

шумовими процесами. Шумові випромінювання характеризуються спектра-

льною щільністю потужності (абсолютної або відносно рівня основного ви-

промінювання) і шириною займаної смуги частот. Інтенсивність шумових 
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випромінювань залежить від схеми передавача, його призначення, діапазону 

частот, застосовуваної елементної бази й відстройки f від частоти 0f . 

Для прикладу у таблиці 2.1 та таблиці 2.2 наведемо дані по відносному 

рівню n-х гармонік та по побічному випромінюванню для деяких типів пере-

давачів та генераторних пристроїв [1].  

Таблиця 2.1 Відносний рівень гармонік 

Тип передавача 

Відносний рівень гармонік, дБ: максимальне та мінімаль-

не значення 

n=2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Магнетронний 
57

103
 

45

100
 

62

93
 

67

114
 

76

96
 

81

96
 

93

114
 - - 

Клістронний 
38

119
 

57

105
 

56

101
 

59

111
 

73

89
 

77

97
    

На тріоді або те-

троді 

74

93
 

72

81
 

93

108
 

79

98
 

83

108
 

93

113
 

98

113
 

93

113
 

100

100
 

 

Таблиця 2.2 Середні рівні гармонік 

Тип генераторного при-

строю 

Середні рівні гармонік, та побічних випроміню-

вань дБ: 

n=2 n=3 Паразитне випромінювання 

Магнетрон 

Підсилювач М-типу 

Стабілітрон 

ЛЗХ М-типу 

ЛБХ 

Клістрон імпульсний 

Клістрон неперервний 

47 

49 

14 

31 

37 

42 

53 

44 

50 

39 

51 

44 

46 

53 

59 

38 

30 

43 

42 

42 

53 

2.3 Методи боротьби з небажаним випромінюванням 

Неможливо створити узагальнений підхід боротьби з завадами через їх 

широку різновидність, непередбачуваність виникнення та явно статистичний 

характер впливу. Замість цього інженеру-проектувальнику варто скористати-

ся готовими рішеннями лише типових проблем і виготовити прототип, який 

покаже наскільки успішною була проведена робота. На цьому етапі найголо-

вніше зробити як найбільше припущень, щодо можливого впливу завад. Про-
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аналізувавши дані про ЕМО з майбутнього чи можливого об’єкту розміщен-

ня РЕЗ, варто обрати найефективіші заходи протидії з завадами. 

При розробці методів зниження впливу завад розрізняють три конструк-

тивних напрямки [22]. Один з них об'єднує методи впливу на джерела завад з 

метою зменшення рівня створюваних ними завад — придушення завад у са-

мому джерелі виникнення (вплив на блок А на рисунку 2.10). Другий напря-

мок об'єднує методи, що зменшують можливості проникнення будь-яких пе-

решкод в електронні кола шляхом усунення паразитних зв'язків між елект-

ронними колами та джерелами завад (вплив на блок Б на рисунку 2.10). Ці 

методи отримали назву методів захисту вимірювальних пристроїв від завад. 

Застосовуючи методи захисту, не завжди вдається в необхідній мірі запобігти 

проникненню паразитних сигналів у електронні кола. Методи, що зменшу-

ють вплив адитивної завади на роботу обладнання складають третій напрям 

боротьби з завадами (вплив на блок В на рисунку 2.10). Ці методи засновані 

на використанні будь-яких відмінностей (спектральних, тимчасових, фазових 

і т. д.) корисного сигналу і завади називаються методами підвищення завадо-

стійкості пристрою (системи). Якщо відмінності між корисним сигналом і 

завад відсутні або невідомі, то виділити корисний сигнал не представляється 

можливим. Для характеристики сумарного ослаблення впливу джерела завад 

на функціональність РЕЗ застосовують поняття завадозахищеності. Яка ви-

значається наступним чином [22]: 

 П h H=    (2.3) 

де  h — характеризує ефективність методів захисту; Н - ефективність мето-

дів підвищення завадозахищеності. 

Підвищувати завадозахищеність можна, збільшуючи або ефективність 

захисту h, або завадостійкість Н. або і те, і інше. 
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А

Джерело завад

(Передавач)

Б

Механізм зв’язку

(Шлях)

В

Поглинач завади

(Приймач)

 

Рисунок 2.10 —Модель впливу джерела завади на поглинач завади 

 

Джерела завад можуть бути усередині або поза системою. Внутрішні пе-

решкоди бажано усувати якісною розробкою конструкції системи. Екрану-

вання проводів, що входять або виходять з приладу, екранування пристроїв, 

окремих елементів і самого приладу в цілому переслідують мету або збіль-

шити придушення завад всередині приладу, або зменшити його сприйнятли-

вість до них. Слід пам'ятати, що найбільш раціональним способом усунення 

електромагнітних завад є запобігання їх впливу або подавлення їх у місці ви-

никнення. Це відноситься не тільки до індустріальних завад, але і до розгля-

нутим раніше небажаних випромінювань передавачів [7]. 

Інша класифікація показує різноманітність апаратів, що можуть бути ви-

користані для досягнення високих параметрів завадозахищеності та стабіль-

ності роботи систем та РЕЗ в умовах складної радіобстановці, наведена на 

рис.2.11. Схемотехнічні методи полягають у використанні певних схемних 

рішень, що дозволяють зменшити вплив від завад всередині системи. Вони 

здатні компенсувати паразитні зв’язки, що виникають усередині апаратури і 

стабілізувати вихідні параметри пристроїв. Системотехнічний метод полягає 

у застосуванні організаційних підходів, що дозволяють зменшити міжсисте-

мні впливи. Це може бути частотне та часове рознесення, вибір просторової 

орієнтації ДНА та т.п. Математичні методи являють собою використання та 

розробку нових математичних моделей, якісно нового математичного апара-

ту для обміну данних між системою. Вони здатні значно знизити імовірність 

впливу завади на корисний сигнал і дозволяють проводити оптимальний 

прийом цих сигналів. Прикладом використання даного підходу є створення 

нових методів цифрової модуляції. Конструктивні методи мають за мету пра-
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вильну розробку конструкції, розташування елементів таким чином, щоб 

зменшити влив, що вони можуть чинити один на одного. Сюди ж відносять 

екранування, заземлення та т. ін. 

 
Рисунок 2.11 —Основні методи боротьби з завадами 

Виходячи з природи виникнення завади та їх фізичних особливостей бу-

дуються і методи боротьби з ними. Так один з кращих методів боротьби із 

зосередженими завадами — різноманітна фільтрація. Боротьба з сильним 

ЕМП — екранування. Правильно розроблене заземлення зменшить паразитні 

зв’язки у середині системи. Правильні математичні розрахунки здатні забез-

печити стабільність систем обміну інформацією. Таких прикладів безліч, але 

основою будь-якого підходу слугує аналіз можливих шляхів та факторів про-

никнення завади. 
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3 МОНІТОРИНГ ПОКАЗНИКІВ ЕМС У ПРОЦЕСІ ЧАСТОТНОГО 

ПЛАНУВАННЯ 

Спостереження за користуванням радіочастотним ресурсом, зокрема про 

веденням його моніторингу, є одним зі способів підтримання цілісності про-

цесів використання РЧР. Радіочастотний моніторинг — один із найефектив-

ніших інструментів отримання об’єктивної інформації про електромагнітну 

обстановку (ЕМО) і реальний стан використання радіочастотного ресурсу 

держави [3]. 

Термін «радіомоніторинг» визначено в Законі України «Про радіочасто-

тний ресурс України» [25] як «збирання, оброблення, збереження та аналіз 

даних про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випромі-

нювальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіо частот». Ст. 19 

того самого Закону визначає: «Радіочастотний моніторинг здійснюється з ме-

тою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання 

радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених 

смуг радіочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для 

прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання 

та задоволення потреб користувачів радіочастотного ресурсу України». 

Відповідно до положень Регламенту радіозв’язку на службу контролю 

використання спектра покладаються такі завдання [26]: 

1) контроль радіовипромінювань на відповідність умовам присвоєння 

радіочастот; 

2) нагляд за використанням смуг частот і вимірювання зайнятості часто-

тних каналів; 

3) вивчення випадків появи та впливу радіозавад; 

4) розпізнавання та усунення несанкціонованих радіовипромінювань. 

Важливою особливістю радіомоніторингу (РМ) є безперервність отри-

мання, достовірність та актуальність добутих даних. Безперервність досяга-

ється сталістю роботи засобів автоматичного радіомоніторингу (АРМ), дос-
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товірність – документальним характером інформації, що надходить, а актуа-

льність – своєчасністю отримання необхідних для прийняття рішення даних 

[27]. 

Основною метою проведення регулярного радіоконтролю випроміню-

вань на національному рівні є запобігання появі радіозавад. Механізм реалі-

зації цього завдання базується на регулярному контролі технічних параметрів 

радіовипромінювань та, для певних радіослужб, змісту радіопередач (напри-

клад, контроль аматорського радіозв'язку може проводитися також із метою 

перевірки використання позивних сигналів та відсутності передавання сигна-

лів мовлення) [26]. 

3.1 Показники ЕМС у районі спостереження 

Вимірювання параметрів ЕМС технічних засобів включають [4]: 

• вимірювання параметрів ЕМС радіопередавачів (радіовипроміню-

вання передавачів); 

• вимірювання параметрів ЕМС радіоприймачів (сприйнятливість 

до ненавмисних електромагнітних завад (НЕМЗ), діючих на ан-

тенному вході); 

• вимірювання параметрів ЕМС джерел індустріальних завад (ви-

промінювані завади); 

• вимірювання параметрів ЕМС рецепторів, що не є радіоприймача-

ми (сприйнятливість до випромінюваних завад)"; 

• вимірювання параметрів ЕМС джерел індустріальних завад (кон-

дуктивні завади); 

• вимірювання параметрів ЕМС рецепторів, що не є радіоприймача-

ми (сприйнятливість до кондуктивних завад). 

При проведенні вимірювань використовуються два принципа, але різні 

види вимірювань: 
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1) методи, в яких здійснюється контроль рівнів електромагнитных 

полів, створюваних ІГ) у зовнішньому просторі, а також вплив 

електромагнітних полів на РП; 

2) методи, в яких відповідні вимірювання проводяться у хвилеводних 

трактах, без випромінювання в навколишній простір. Перші з них 

одержали назву польових, другі - трактові методи вимірювань. 

Для контролю рівнів випромінювання радіопередавачів і сприйнятливо-

сті радіоприймачів по відношенню до завад, що приймаються їх антенами, як 

правило, використовуються трактові методи [4]. 

При оцінці електромагнітної сумісності РЕЗ доводиться враховувати 

значне число їх параметрів. Головними з них є [23]: 

- - енергетичні та спектральні характеристики основних і неосновних 

випромінювань передавальних пристроїв системи, гетеродинів приймачів, а 

також передавальних пристроїв, що визначають зовнішню електромагнітну 

обстановку; 

- - реальні чутливості приймальних пристроїв системи за основним та 

неосновним каналами прийому; 

- динамічний діапазон приймальних пристроїв; 

- рівень шумових випромінювань в місці розташування приймальних 

пристроїв; 

- коефіцієнти зв'язку між різними елементами (в тому числі між антена-

ми) пристроїв, що випромінюють і сприймають перешкоди. 

Основні показники ЕМС (ПЕМС) однозначно визначають умови вико-

нання ЕМС радіослужб в певній ЕМО. По своїй структурі ПЕМС можна роз-

ділити на три групи: прості, групові та узагальнені. До простих ПЕМС відно-

сяться елементарні енергетичні параметри, що характеризують ЕМО [3]: 

– відстань між джерелом сигналу завади і його реципієнтом (станцією- 

реципієнтом, тобто станцією, яка підлягає впливу перешкод) мR  ; 
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– кут, звідки надходить сигнал завади м , тобто кут між віссю ДНА ста-

нції-реципієнта і напрямком з точки її розташування на джерело сигналу за-

вади; 

– розстройка несучих частот корисного сигналу і сигналу завади рf , що 

визначається як 

 р с мf f f = −  (3.1) 

де  ,с мf f — несучі частоти корисного сигналу і сигналу завади відповідно; 

– рівень МС на вході приймача станції-реципієнта Мвхp , дБВт. 

До групових ПЕМС відносяться такі, які представляють сукупність еле-

ментарних енергетичних параметрів або певний системний показник, який є 

функцією від такої сукупності [28–30]: 

– еквівалентна ізотропно-випромінювана потужність станції, що заважає 

Имp , дБВт; 

– ЩПП станції, що заважає MW , дБВт/ 2м ; 

– відношення сигнал-завада Mq  і відсоток його зменшення нижче фіксо-

ваного значення MT  на вході приймача станції-реципієнта, дБ; 

– частотно-територіального рознесення, що представляє груповий пока-

зник, враховує перелічені вище прості ПЕМС; 

– коефіцієнт ослаблення перешкод æ, дБ. 

До узагальнених ПЕМС відносяться такі, які включають практично всі 

елементарні параметри взаємодіючих радіослужб [30]: 

– потужність завад ЗP  і відсоток її появи ЗТ  на виході станції-

реципієнта аналогових систем радіозв'язку; 

– ймовірність помилок ПP  і відсоток її появи ПТ на виході станції-

реципієнта цифрових систем радіозв'язку; 

– ефективність використання радіоспектра fЕ ; 

– додаткові витрати на реалізацію виконання умов ЕМС ЕМСC . 
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Таким чином, кількісно критерій ЕМС представляють допустимі зна-

чення однойменних ПЕМС, перерахованих вище. В окремих випадках крите-

рії ЕМС мають специфічні назви, наприклад: 

– мінімально-допустима відстань МдопR  між джерелом сигналу завади і 

станцією-реципієнтом сигналу завади — територіальне рознесення або коор-

динаційна відстань; 

– мінімально-допустимий кут надходження сигналу завади Мдоп  — ку-

тове рознесення; 

– мінімально допустима розлад несучих корисного і сигналу завади 

Mдопf  — частотне рознесення; 

– сукупність територіального і частотного рознесення — частотно-

територіального рознесення; 

– мінімально-допустимий ОСП Мдопq  — захисне відношення (ЗО). 

3.2 Методи вимірювання займаної ширини смуги частот РЕЗ. 

Ширина займаної смуги частот (ШЗСЧ) радіовипромінювання — це ши-

рина такої смуги частот, за нижньою та верхньою межами якої середня ви 

промінювана потужність дорівнює певній частці β/2 (у відсотках) всі-

єї(загальної) середньої потужності даного випромінювання. Якщо в Рекомен-

дації ITU-R не обумовлено іншого для відповідного класу випромінювання, 

то значення β/2 слід брати таке, що дорівнює 0,5% [31]. 

У процесі визначення ШЗСЧ уважається, що в ній зосереджено 

(100 – β)% всієї потужності S  прийнятого вимірювальними засобами сиг-

налу, що випромінюється РЕЗ, а поза верхньою і нижньою межами зосере-

джено по 0,5β % ( нS і вS  дорівнюють 0,005 S ) потужності (рис. 3.1) 
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Рисунок 3.1 — Визначення ШЗСЧ 

Згідно з Рекомендацією ITU-R SM.328 ширину займаної смуги частот 

знаходять, обчислюючи відношення всієї (загальної) потужності радіовипро-

мінювання до потужності за межами смуги з граничними частотами 1f  і 2f , 

різниця яких і визначає ширину займаної смуги. Для відшукання значень ча-

стот 1f  і 2f потрібно розв’язати систему рівнянь [3]. 
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З практичної точки зору межі області інтегрування енергетичного спект-

ра випромінювання, що підлягає контролю, повинні бути вибрані, виходячи з 

таких суперечливих умов [26]: 

-для того щоб уникнути заниження результатів оцінювання ширини за-

йманої смуги частот через обмеження області інтегрування, ці границі по-

винні бути достатньо широкими; 

-для того щоб уникнути завищення результатів оцінювання ширини за-

йманої смуги частот унаслідок впливу можливих наявних сторонніх випро-

мінювань та шумів, ці границі повинні бути обмеженими. 
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Для контролю можливої похибки вимірювання, пов'язаної з обмеження-

ми області інтегрування, в цій методиці використовується ітераційна проце-

дура вибору оптимальних границь інтегрування спектра, яка полягає в тому, 

що під час вимірювання проводять поступове зменшення області інтегруван-

ня, яке спочатку не призводить до зміни результатів обчислень ширини за-

йманої смуги частот, а після досягнення певних границь, подальше зменшен-

ня області інтегрування починає призводити до заниження результатів оці-

нювання ширини займаної смуги. Ці границі й приймаються за оптимальні. 

Таким чином, шляхом послідовних наближень можна визначити область ін-

тегрування з межами близькими до оптимальних (мінімально необхідними) 

[26]. 

Існує два основних методи оцінки ширини спектра радіосигналу: відно-

шення потужностей або 
2


 та вимірювання по рівню X  дБ [32]. Перший бу-

ло розглянуто вище, проаналізуємо інший метод. 

«Ширина смуги частот радіовипромінювання на рівні Х дБ — це шири-

на смуги частот, за межа ми якої будь-який спектральний складник має пос-

лаблення на Х дБ і більше відносно рівня випромінювання, узятого за 0 дБ» 

[3]. 

Вимірювання ширини займаної смуги частот за критерієм X дБ прово-

дять, в основному, двома методами спектрального аналізу [26]: 

1) послідовного (з використанням одного смугопропускного фільт-

ра); 

2) паралельного (з використанням декількох смугопропускних фільт-

рів). 

Методом послідовного спектрального аналізу проводиться пряме вимі-

рювання ширини займаної смуги частот сигналу на рівні X дБ шляхом про-

ведення повного аналізу його спектра за допомогою скануючого вузько-

смугового фільтра, настроєного на певну фіксовану частоту. При цьому ок-

ремі складники частотного спектра сигналу, що контролюється, співпадають 
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з частотою фільтра у процесі її послідовної зміни. Перестроювання частоти 

фільтра проводиться в автоматичному або в ручному режимі. В якості такого 

фільтра може бути застосований, наприклад, аналізатор спектра [26]. 

3.3 Негативні чинники, що впливають на роботу засобів моніторин-

гу та похибки що виникають у процесі вимірювання 

Як і під час вимірювань будь-яких фізичних величин, у разі вимірюван-

ня частоти або її відхилення від нормативного значення присутні похибки. 

Кожен із згаданих методів вимірювання частоти радіовипромінювання має 

свої переваги та недоліки, які визначаються також точністю вимірювання і 

впливом похибок на їхні результати. 

При цьому розрізняють [33]: 

1) похибки, зумовлені методом вимірювання /fM f  

2) похибки, зумовлені модуляцією контрольованого сигналу

mod /f f ; 

3) похибки еталонної частоти вимірювального пристрою /Rf f ; 

4) похибки, зумовлені технічними характеристиками вимірювально-

го пристрою, в тому числі, неточністю зчитування /Af f  

5) похибки, зумовлені зміною частоти на трасі передавання радіосиг-

налу /fT f  

Максимальна похибка визначається сумою абсолютних значень цих 

складників: 

 mod/ ( / / / / / )M R Af f fM f f f f f f f fT f =   +  +  +  +    (3.3) 

Для всіх радіопередавачів, частота яких перевіряється, відношення зна-

чення похибки вимірювання, яка складається з похибки методу вимірювання 

та похибки засобів вимірювальної техніки, до значення припустимого відхи-

лення частоти має бути не більш ніж 1 : 3 [3]. 

На точність вимірювання частоти під час проведення технічного радіо-

контролю суттєво впливає похибка опорного генератора, яка безпосередньо 
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визначає точність формування еталонного інтервалу часу вимірювання, і має 

такі складники [26]: 

а) похибка заводського установлення частоти; 

б) похибка внаслідок старіння кварцового резонатора; 

в) похибка внаслідок випадкових змін частоти опорного генератора. 

Повертаючись до методи оцінки ширини спектра радіосигналу за крите-

рієм відношення потужностей слід зауважити, що нині немає строго регла-

ментованих правил або оптимального алгоритму вибору меж інтегрування, 

але існують рекомендації, згідно з якими можна забезпечити мінімальні по-

хибки вимірювань [3]: 

a) спектральна густина потужності має бути визначена у смузі частот, 

що в півтора-два рази перевищує очікувану ширину займаної смуги частот; 

б) у смузі частот, у межах якої проводиться інтегрування, не повинні бу-

ти сторонні випромінювання; 

в) потрібно виключити інтегрування в межах частот, на яких спектраль-

на густина потужності контрольованого випромінювання стає порівнянною зі 

спектральною густиною шумів і фону приймача. 

Значення максимальної похибки вимірювання напруженості електрома-

гнітного поля для станцій міжнародного радіоконтролю наведені в Рекомен-

дації ITU-R SM.378: не більше ± 2 дБ на частотах до 30 МГц включно і не 

більше ± 3 дБ на частотах понад 30 МГц [26]. В цій Рекомендації також наве-

дено деякі важливі уточнення щодо зазначених похибок, а саме: вони чинні 

лише за умови відсутності впливу на виміри значних рівнів атмосферних і 

(чи) власних шумів РПП, зовнішніх радіозавад і (чи) інтерференції хвиль. За-

галом точність вимірювання напруженості електромагнітного поля залежить 

також від впливу багатьох інших чинників: класу радіовипромінювання, рів-

ня сигналу та стабільності його частоти, типу детектора вимірювального 

РПП, умов вимірювання (лабораторні чи польові), рельєфу місцевості, де 

проводяться вимірювання, наявності оточуючих предметів тощо. 
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Для забезпечення потрібної точності вимірювання напруженості елект-

ромагнітного поля складові частини обладнання неодмінно калібрують.  

У процесі проведення радіоконтролю напруженості поля рекомендуєть-

ся дотримуватися наступних рекомендацій [3]: 

1) якщо вимірювальна антена перебуває на висоті від 1,5 до 3 м, то ре-

зультат слід вважати таким, який було б отримано з антеною, розміщеною на 

висоті 3 м; 

2) оскільки радіосигнал, напруженість поля якого потрібно виміряти, 

може надходити на вимірювальну антену з різних напрямів, то потрібно пе-

ред вимірюваннями проаналізувати ДН антени, щоб знати її вплив на виміри; 

3) похибка визначення ДН вимірювальної антени в горизонтальній площині 

має бути не більш як 3 дБ. 

Важливо уникати похибок при проведенні радіомоніторингу усіма засо-

бами. Мінімізувати похибки допоможуть більш точне обладнання та нова ме-

тодична база проведення вимірів. 

3.4 Автоматизація процесів радіомоніторингу 

Питання автоматизації процесів все гостріше постає у процесах радіо-

моніторингу, що обумовлене все більш і більш зростаючою кількістю РЕЗ, 

через що смуги займаних частот різних засобів наближуються одна з одною. 

Іншою важливою проблемою постає незаконне використання радіоспектру. 

Боротьба з порушниками вимагає систематизованого і постійного моніторин-

гу, який в змозі забезпечити автоматизовані системи РМ (АСРМ). Якщо об-

сяг інформації великий, а вимоги щодо аналітичних досліджень складні і різ-

номанітні, застосування методів автоматизації стає необхідністю.  

Автоматизовані комплекси радіомоніторингу (РМ), в яких скануючий 

приймач об'єднаний в єдину систему з персональним комп'ютером, що пра-

цює під керуванням спеціального програмного забезпечення дозволяють іс-

тотно підвищити оперативність і наочність роботи з приймачем, дають мож-

ливість в значній мірі автоматизувати процес ведення РМ, обробки, аналізу, 
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ідентифікації прийнятих сигналів та документування отриманих баз даних 

[27]. 

Системи радіомоніторингу в різних країнах можуть істотно відрізнятися 

одна від одної за структурою, кількістю складових елементів та організацією 

взаємодії між ними. Проте до її складу неодмінно входять три основні скла-

дові, узагальнену структуру СРЧМ наведено на рис. 3.2 [3]: 

• орган керування СРЧМ; 

• джерела інформації про електромагнітну обстановку; 

• канали зв’язку (передавання даних). 

 
Рисунок 3.2 — Організація СРЧМ 

Інформаційну основу СРЧМ складають стаціонарні (фіксовані) станції 

радіомоніторингу (СРМ), які вирішують завдання радіомоніторингу в межах 

визначеного регіону (зони радіодоступності). їм можуть бути підпорядковані 

додаткові СРМ, зокрема: стаціонарні станції, які управляються дистанційно, 

а також рухомі (мобільні) станції радіомоніторингу. Управління роботою всі-

єї СРЧМ на вищому рівні здійснює спеціалізована організація, яка визначає 

завдання системи радіомоніторингу та забезпечує ресурси СРЧМ [26]. 

Для ефективного розв’язання завдань і зменшення витрат СРЧМ має бу-

ти інтегрована в єдину автоматизовану систему управління використанням 

спектра (систему частотного менеджменту). 

В останні роки стали широко використовувати комп'ютерні системи на 

основі персональних комп'ютерів (ПК), які обробляють великі масиви даних 
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або виконують складні задачі чисельного аналізу при вирішенні різних за-

вдань в галузі зв'язку та радіозв'язку зокрема. Завдяки останнім технологіч-

ним розробкам знизилася вартість комп'ютерних систем, істотно збільшилися 

їх обчислювальні можливості, і стало можливим широко застосовувати ком-

п'ютерні методи для цілей управління використанням спектру (УВС) [9]. 

Автоматизація може забезпечувати різні функції УВС, які включають: 

присвоєння частот; розрахунки ЕМС; зберігання та оновлення баз даних; лі-

цензування та збір плати за ліцензії; частотно-територіальне планування; ко-

ординацію частот; експертизу радіочастотних заявок; взаємодію з системою 

радіоконтролю; обмін даними по УВС між різними системами. 

Автоматизація УВС на практиці здійснюється у вигляді автоматизова-

них систем УВС (АСУВС) і, як правило, на базі сучасних комп'ютерних сис-

тем, що мають достатні обчислювальні ресурси і можливості підключення 

необхідних периферійних пристроїв і засобів зв'язку (модем, бездротовий 

адаптер тощо). При цьому АСУВС можуть бути спеціалізованими, тобто ви-

конують тільки одну або кілька схожих функцій з числа названих вище, або 

інтегрованими, що реалізують практично всі ці функції. 

Перехід від ручних до автоматизованих методів аналізу має численні 

переваги і стає необхідним, коли обробка даних стосується величезних маси-

вів. Одним з таких завдань є розподіл і призначення частотних каналів у ве-

ликих системах РЕЗ. При цьому такі завдання при ручній реалізації доводи-

лося виконувати за спрощеними алгоритмами. Рішення такого завдання у 

складі АСУВС дозволяє використовувати значно більш складні, але й більш 

ефективні алгоритми призначення частотних каналів [9]. 

Автоматизовані методи дозволяють враховувати статистичну інформа-

цію про завмирання корисного сигналу і сигналу завади, реальні характерис-

тики земної поверхні. Характеристики земної поверхні, як правило, зберіга-

ються в банку топографічних даних, доступ до яких автоматично надається 

програмі розрахунку показників поширення. 
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Все обладнання АСУВС організується у вигляді окремого автоматизова-

ного робочого місця (АРМ) експерта-оператора. Локальна обчислювальна 

мередїжа дозволяє організувати кілька АРМ, що підвищує ефективність ви-

користання АСУВС. При її розробці повинні бути визначені параметри над-

ходить в неї потоку інформації (повинно бути ясно, звідки надходять дані, які 

операції слід провести з ними і куди вони повинні направлятися), структура 

файлів даних, а також записи і поля, що підлягають зберіганню. Повинні бу-

ти визначені обсяг даних, частота їх оновлення та процедури оновлення да-

них [9]. 

Дані методики дозволять значно спростити і полегшити роботу людині-

оператору, зменшать вірогідність помилки, та дозволять більш точно аналі-

зувати ЕМО 
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4 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ РЕЗ ЗА РАХУНОК 

ЗМЕНШЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ВПЛИВУ НА ПРИКЛАДІ 

ІМПУЛЬСНОЇ ЗАВАДИ 

Імпульсні завади представляють собою послідовність імпульсів з випад-

ковими амплітудою, тривалістю, часом появи і формою. Амплітуда імпульс-

них перешкод істотно більше амплітуди сигналу [34]. Повністю позбутися ІЗ 

неможливо, що обумовлено природою їх виникнення. Такі завади негативно 

впливають на роботу електрообладнання та різних РЕЗ, порушуючи норма-

льні режими роботи. Боротьба з ІЗ є необхідним кроком при проектуванні 

будь-якого пристрою. 

4.1 Причини виникнення ІЗ 

Джерелами є: різноманітні комутації обладнання, блискавка, несправно-

сті високовольтної техніки, імпульсні блоки живлення, системи запалення 

автомобілів або спеціальні системи радіопротидії. Первинну класифікацію ІЗ 

наведено на рис 4.1. Коротко розглянемо деякі з них. 

ІЗ

Штучні Природні

Ненавмисні Навмисні
 

Рисунок 4.1 — Класифікація ІЗ 

Внаслідок високої щільності населення і руху транспорту у містах має 

місце значний вихідний рівень широкосмугових завад, який виникає в ре-

зультаті роботи систем запалювання автомашин, міських транспортних магі-
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стралей, домашніх приладів, газорозрядних ламп, місцевих генераторів, при-

борів цифрової техніки. У різних містах вихідні рівні перешкод мають різний 

характер, який залежить від географічного положення міста та пори року. У 

національних стандартах приведені рівні завад, що відрізняються на 20-40 дБ 

в залежності від виду транспорту (метро, трамвай на постійному або змінно-

му струмі), а також від рівня загальної щільності руху транспортних засобів 

(включаючи повітряні сполучення) [5]. Детальніше розглянемо деякі типові 

джерела широкосмугових перешкод.  

На лініях напругою 35 кВ захисні розрядники у час грози створюють ім-

пульсні електромагнітне поле (ЕМП) тривалістю близько 1 мкс [35], що при-

зводить до появи перешкод в широкому спектрі у всій смузі частот каналу 

зв'язку. Фільтри апаратури зв'язку змінюють форму і амплітуду імпульсів і 

збільшують їх тривалість. 

Автомобілі також створюють загрозу нормальному функціонуванню 

РЕЗ наступним чином. Іскровий розряд систем запалювання являє собою ім-

пульс тривалістю в десяті і соті частки мікросекунди. У загальному випадку 

максимальні перешкоди від автомобілів виникають у смузі частот 30...150 

МГц, але можуть мати складові в діапазоні НВЧ [7]. 

Апаратура дугового зварювання створює завади дуже високого рівня. 

Тільки той факт, що в межах кожного локального району одночасно може 

працювати, як правило, лише незначна кількість таких апаратів, не робить цю 

апаратуру основним джерелом завад. Спектри завад, що виникають при ро-

боті апаратури різної конструкції, не співпадають один з одним. Результати 

вимірювань, проведених з великим числом апаратів різної конструкції, пока-

зали наявність трьох широких резонансних смуг, центри яких відповідають 

частотам 750 кГц, 3 МГц і 20 МГц. Спектр випромінювання кожного окремо 

взятого апарату не обов'язково включає в себе всі три резонансні смуги. 

Газорозрядні лампи високого тиску можуть створювати суттєві завади 

аж до діапазону високих і надвисоких частот (більш швидкий пробій при ви-

сокому тиску і малих відстанях між електродами). Основна проблема полягає 
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у високих напругах, що виникають при вмиканні лампи. Саме поєднання ви-

сокої напруги і надшвидких перехідних процесів породжують ІЗ. 

Шляхи розповсюдження ІЗ різноманітні: електромережою, вільним про-

стором, локальними мережами та ін. 

Підсумовуючи вище сказане слід зазначити що ІЗ виникають через ко-

мутаційні процеси, які так чи інакше, мають місце в багатьох електротехніч-

них і електронних пристроїв, при роботі двигунів внутрішнього згоряння, під 

впливом різних атмосферних явищ. Це означає що вірогідність зіткнутися з 

таким типом завад дуже висока, особливо в умовах міста. 

4.2 Роль імпульсних завад у радіообстановці 

Імпульсні завади відіграють важливу роль при постановці питання за-

безпечення ЕМС. Головна небезпека, що несуть ІЗ є можливий вихід із строю 

РЕЗ. Наряду з головною проблемою існують і інші:  

• Спотворення корисного сигналу 

• Хибні спрацюванняя пристроїв 

• Нестабільна робота засобів та ін. 

Виходячи з визначення імпульсних завад у часовому представлені це 

дуже короткі імпульси з високою амплітудою та крутими фронтами. Саме це 

і обумовлює дуже широкий спектр цих завад, а отже і вплив на широкий клас 

РЕЗ. 

Проблема боротьби з ІЗ досить гостро постає у військовій сфері, напри-

клад при веденні радіолокації. Штучні ІЗ використовують для ураження РЕЗ 

ворога. Так правильно підібрані параметри такого сигналу можуть вивести з 

ладу радіолокаційну станцію (РЛС).  

У загальному вигляді перешкоди зазначеного типу можна представити 

як послідовність радіоімпульсів з заданою частотою заповнення, амплітуди і 

тривалості яких, а також інтервали між сусідніми імпульсами змінюються 

випадковим чином. Практична реалізація таких перешкод складна. Значно 

простіше реалізувати послідовність радіоімпульсів, що мають постійну амп-
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літуду і характеризуються випадковим зміною тривалості імпульсів і тимча-

сових інтервалів між ними. У результаті отримують хаотичну імпульсну за-

ваду [23]. 

По суті генерування та випромінювання ІЗ є одними з ключових засобів, 

що використовують системи радіопротидії та руйнування інформації. 

Іншим шляхом використання генераторів ІЗ може бути навмисне блоку-

вання відслідковуючої апаратури, наприклад, пеленгаторів, що визначають 

напрям на джерело випромінювання. 

4.3 Шляхи боротьби з ІЗ 

Виділяють наступні основні методи боротьби з ІЗ 

• Медіанна фільтрація 

• Метод ШОВ (Широка смуга – Обмежувач – Вузька смуга) 

• Методи основані на запиранні входу приймача 

• Методи компенсації 

• Адаптивні 

• Комбіновані методи рознесеного прийому 

Розглянемо кожний з методів детальніше. 

Медіанна фільтрація 

Класичним методом придушення імпульсних перешкод є медіанна філь-

трація [36].  

Медіанні фільтри (МФ) досить часто застосовуються на практиці, як за-

сіб попередньої обробки цифрових даних. Специфічною особливістю і осно-

вною перевагою таких фільтрів є слабка реакція на відліки, що різко виділя-

ються на фоні сусідніх, що дозволяє застосовувати медіанну фільтрацію для 

усунення аномальних значень у масивах даних. Характерною особливістю 

медіанного фільтра є його нелінійність. У багатьох випадках застосування 

медіанного фільтра виявляється більш ефективним в порівнянні з лінійними 

фільтрами, оскільки процедури лінійної обробки даних є оптимальними при 

гаусовському розподілу завад, що не завжди характерно для реальних сигна-
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лів. Медіанний фільтр являє собою віконний фільтр, який послідовно ковз-

ний по масиву сигналу, і повертає на кожному кроці один з елементів, що по-

трапили у вікно (апертуру) фільтра [36]. 

Відомо, що медіанні фільтри мають недоліком: вони вносять суттєві 

спотворення на деяких ділянках сигналу, не уражених імпульсною завадою. 

МФ вважаються неоптимальними, оскільки не використовують інформацію 

про статистичні властивості сигналів і перешкод [37].  

Метод ШОВ 

Для придушення імпульсних перешкод із збереженням задовільної вибі-

рковості щодо вузькосмугових завад часто застосовується спосіб, що отримав 

назва ШОВ (широка смуга – обмежувач – вузька смуга). Його сутність поля-

гає в тому, що для пригнічення імпульсної перешкоди використовується ам-

плітудний обмежувач, який включається між двома фільтрами (рис. 4.2). Пе-

рший з цих фільтрів є широкосмуговим, він забезпечує відсіювання зосере-

джених завад, розташованих на осі частот досить далеко від спектра сигналу, 

але має смугу пропускання більш широку, ніж смуга частот, займана сигна-

лом. 

Широкосмуговий 

фільтр

Амплітудний 

обмежувач

Вузькосмуговий 

фільтр
 

Рисунок 4.2 — Метод ШОВ 

Зауважимо, що потужна перешкода, що пройшла через широкосмуговий 

фільтр, може при проходженні через обмежувач «придушити» сигнал, тобто 

сильно зменшити його потужність. Незважаючи на те, що наступний вузько-

смуговий фільтр і подавить цю заваду, потужність сигналу може виявитися 

недостатньою для нормальної роботи наступної системи. Тому у схемі ШОВ 

завжди передбачається великий запас підсилення після вузькосмугового фі-

льтра [38]. 
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Методи основані на запиранні входу приймача 

Метод полягає утому, що схема працює в лінійному режимі, поки немає 

імпульсних завад. При виникненні імпульсу спрацьовує пристрій миттєвого 

автоматичного регулювання підсилення (МАРП), яка знижує підсилення 

приймача практично до нуля, тобто до його повного запирання. 

Щоб час запирання приймача був достатньо малим і не охоплював знач-

ну частину сигналу, необхідно пристрій МАРП розташовувати в широкосму-

говій частині тракту, де тривалість імпульсів завади істотно менше [38]. 

Методи компенсації 

Методи компенсації імпульсних завад, незважаючи на все їх різноманіт-

тя, засновані на широкому спектрі завади, що дозволяє побудувати додатко-

вий компенсаційний тракт, розстроєнний щодо частоти сигналу. 

Сигнал проходить тільки через основний тракт, тоді як імпульсна завада 

створює напругу на виходах обох трактів. За допомогою перетворювачів час-

тоти і фазообертачів завада в компенсаційному тракті перетворюється так, 

щоб вона співпадала з завадою в основному тракті, що дозволяє провести 

компенсацію в схемі віднімання. 

Адаптивні 

Група методів, суть яких полягає у побудові системи, яка підлаштову-

ється під будь-яку ЕМО. Як правило, структурно складається з адаптивного 

фільтру, запам’ятовуючого пристрою і пристрою порівняння. Недоліком ро-

боти такої схеми є вимушена затримка на оброблення а порівняння даних. 

Комбіновані методи рознесеного прийому 

Більш ефективними шляхами одночасного захисту від зосереджених і 

імпульсних завад, є комбіновані методи рознесеного прийому, наприклад, 

рознесений прийом, одночасно за часом і по частоті. З гілок частотного роз-

несення вибирається та, в якої менша інтенсивність зосереджених завад, а з 

гілок рознесення по часу — така, в якій відсутня імпульсна завада. Якщо чи-

сло гілок достатньо велике, то з великою ймовірністю знайдеться одна гілка, 

що не уражена завадою. Найпростіша схема зображена на рисунку 4.3. 
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Приймач

t f

t1 t2 f1 f2

 
Рисунок 4.3 — Структурна схема методу рознесеного прийому 

4.4 Метод компенсації ІЗ у приймачі до детектування 

За основу методу беремо схему запропоновану у [34], яка була розроб-

лена Клязником В. А разом з. Сидоровим В. М (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 — Структурна схема цифрового компенсатора завад 

Отже ми маємо три ідентичних фільтра Ф1, Ф2 і Ф3, що мають однакові 

АЧХ, але налаштовані на різні значення центральної частоти. Фільтр Ф1 

пропускає корисний сигнал на частоті 1 Cf f= , тоді як фільтри Ф2 і Ф3 нала-

штовуються на частоти 2 1 3 2,f f f f f f= + = + , відмінні від Cf , які не про-

пускають корисний сигнал, а пропускають тільки імпульсну заваду. Спектра-

льні складові всіх трьох фільтрів мають однакову фазу φ. 

Щоб компенсувати імпульсну завада в сигнальному каналі, необхідно 

сформувати імпульсну заваду з точно такими ж спектральними складовими, 

тобто вона повинна мати такі ж амплітуди і фази спектральних складових як і 
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імпульсна завада, що надійшла з корисним сигналом в основний канал. Потім 

відняти сформовану заваду з прийнятого коливання (адитивної суміші). 

Сигнал з виходу фільтра Ф2 з частотою 2 1f f f= +  надходить на фазо-

розщеплювач ФР2, на виході якого з’являються дві квадратурні компоненти: 

синусна і косинусна. Отримані сигнали обмежуються за амплітудою в амплі-

тудному обмежувачі АТ і надходять на подвоювач частоти Х2. На виході по-

двоювача частоти виходить сигнал з подвоєною частотою, 12( )Гf f f= + , 

яка по суті є частотою гетеродина, і відповідно, з подвоєною фазою 2Г = . 

На виході перетворювача частоти ПЧ, на перший вхід якого надходить 

сигнал з частотою Гf  і фазою Г , а на другий вхід надходить сигнал з вихо-

ду ФР3 з частотою 3 2f f f= +  і фазою  , отримуємо сигнал з частотою 

3 1Гf f f− = . Віднімаючи фази також отримуємо: 2  − = . 

Таким чином сформована перешкода ідентична імпульсної перешкоди у 

сигнальному каналі, тобто має таку ж частоту 1f  і фазу  . 

Вирахуванням з двох квадратурних компонент основного сигналу двох 

квадратурних компонент сформованої завади, повністю компенсується вплив 

імпульсної завади, і на виході віднімаючого пристрою залишається тільки 

корисний сигнал. Після автокореляційного демодулятора і формувача отри-

муємо мовний сигнал, що несе в собі корисну інформацію. 

4.5 Розрахунок системи цифрових фільтрів для методу компенсації 

ІЗ 

Розрахунок коефіцієнтів цифрових фільтрів будемо проводити у середо-

вищі MATLAB. Задамося початковими даними. Нехай на РЕЗ діє ненавмисна 

ІЗ, а на вході приймача РЕЗ маємо адитивну суміш корисного сигналу і зава-

ди. Корисним сигналом є ЧМ модульований мовний сигнал. Смуга частот у 

якій передається корисний сигнал складає 1 МГц, центральна частота пере-

даваємого сигналу складає 91 МГц. Крім того поруч відсутні інші станції, що 
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працюють с цими параметрами та робочі смуги інших РЕЗ віддалені у часто-

тному діапазоні не менше, як на 6 МГц. 

Завдання полягає у тому, що РЕЗ необхідно забезпечити нормальну ро-

боту, тобто знизити вплив ІЗ, що поступає на вхід приймача з корисним сиг-

налом.  

Як було з’ясовано у пункті 4.2 ІЗ має широкий спектр, що зумовлено її 

фізичною природою. Це дозволяє застосовувати наведений вище метод ком-

пенсації завади. 

Синтез ЦФ будемо проводити за допомогою застосунку Filter Builder зі 

списку інструментів SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS, що 

зображено на рис. 4.5 

 
Рисунок 4.5 — Toolbox SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS у 

середовищі MATLAB 

• Обираємо тип фільтра — смуговий та задаємо наступні вихідні 

дані: 

• Тип імпульсної характеристики (ІХ) — скінченна ІХ (тобто СІХ 

фільтр, що обумовлено необхідністю отримання лінійної фазо-

частотної характеристика ФЧХ). 

• Частота дискретизації — 200sF =  МГц (виходячи з теореми Коте-

льникова 2s вF F , в нашому випадку 92вF =  МГц). 

• Смуга пропускання —90.5…91.5 МГц. 

• Перехідна смуга симетрична з шириною — 0.5 МГц. 

• Ослаблення за смугою пропускання — 60 дБ. 

• Коефіцієнт підсилення фільтра у смузі пропускання — рівний 

одиниці. 

• Порядок фільтру — мінімізувати 
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Введемо вихідні дані у відповідні поля застосунку (рис 4.6) 

 

Рисунок 4.6 — Віконний інтерфейс застосунку Filter Builder 

Для порівняння було побудовано амплітудно-частотні характеристики 

(АЧХ) двох фільтрів. На рисунку 4.7 синя реалізація — синтез фільтру з рів-

номірно пульсуючою АЧХ, зелена — розрахована методом «вікна Кайзера» 
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 Рисунок 4.7 — АЧХ ЦФ розрахованих різними методами 

Для детального порівняння двох характеристик розглянемо характерис-

тики у іншому масштабі. Як бачимо нерівномірність у смузі пропускання фі-

льтру реалізованого методом «вікна Кайзера» краща, що досить чітко видно 

на рисунку 4.8. 

 
Рисунок 4.8 — Нерівномірність АЧХ синтезованих різними методами ЦФ 

Для зменшення спотворень корисного сигналу варто обрати метод син-

тезу «вікном Кайзера», крім того дана реалізація дає набагато менші рівні бі-

чних пелюсток. 

Метод «вікна» (або «зважування») полягає в модифікації коефіцієнтів 

фільтра (відліків нескінченної імпульсної характеристики (n)h ), отриманих у 

відповідності зі зворотним перетворенням Фур'є від заданої комплексної час-

тотної характеристики, для формування необхідної імпульсної характеристи-

ки кінцевої тривалості (n)kh  наступним чином [39]: 

 (n) (n) (n)kh h w=    (4.1) 
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де  (n)w  — кінцева вагова послідовність, що називається «вікном», причому 

 (n) 0w =  (4.2) 

де  0,  n n N   

Оскільки множення двох послідовностей в тимчасовій області в частот-

ній області відповідає циклічна згортка двох комплексних частотних харак-

теристик (фільтра з «необрізаною» імпульсною характеристикою і частотною 

характеристикою «вікна») 

 (e ) (e ) (e )j j j
kH H W  =   (4.3) 

«зважування» забезпечує згладжування викидів початкової частотної харак-

теристики, тобто придушення її відхилень і пульсацій. Дійсно, поблизу точки 

розриву ідеальної частотної характеристики фільтра згортка призводить до 

появи двох ефектів: по-перше, до відхилень (пульсацій) частотної характери-

стики через неоднаковий вклад обох половинок частотної характеристики 

«вікна», по-друге, до згладжування розриву в межах деякої кінцевої перехід-

ної смуги. Її ширина залежить від ширини головного пелюстка частотної ха-

рактеристики «вікна», а рівень пульсацій — від амплітуди бічних пелюсток. 

Звідси випливає, що спектральна щільність оптимального «вікна» (e )jW   

повинна задовольняти наступним вимогам [39]: 

1) володіти мінімальною шириною головного пелюстка, що містить бі-

льшу частину загальної енергії (для забезпечення мінімальної перехідної 

смуги); 

2) володіти мінімальною площею під бічними пелюстками (для забезпе-

чення мінімуму пульсацій). 

На жаль, ці вимоги несумісні, тому відшукання відповідних вагових по-

слідовностей, тобто «вікон», полягає у знаходженні розумного компромісу 

між цими вимогами. В нашому випадку необхідним вимогам задовольняє 

«вікном Кайзера». 
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Параметри «вікна Кайзера», такі як значення бічних пелюсток та шири-

на головного пелюстка, можуть варіюватися у широких межах за допомогою 

коефіцієнта  , що входить у математично формулу цієї функції: 

 ( )2
0 0( ) 1 [1 2 / ( 1) ] / ( )kw n I n N I = − − −  (4.4) 

де  n 0,1,...,N 1= − ; 

0( )I x  — модифікована функція Бесселя першого роду нульового поряд-

ку. 

Завдяки цьому забезпечується найкраща для даного метода синтезу як-

ість апроксимації заданої частотної характеристики або найменший порядок 

ЦФ при заданій якості апроксимації [40]. 

На рисунку 4.9 зображено часову та частотну характеристики «вікна 

Кайзера», у якої n=200 та 2.5 =  

 
Рисунок 4.9 — Характеристики «вікна Кайзера» 

Згідно з методом наведеним у підрозділі 4.4 між АЧХ фільтрів системи 

має виконуватися умова рознесення по частоті 2 1 3 2,f f f f f f= + = +  та 

умова лінійності ФЧХ. Лінійність забезпечена обранням СІХ-фільтру, 

а 2f = МГц. 

На рисунку 4.10 зображені частотні характеристики синтезованих фільт-

рів в одному масштабі. 
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Рисунок 4.10 — АЧХ та ФЧХ розрахованих фільтрів 

Детальну інформацію про властивості фільтра можна переглянути у до-

датку А. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

Охорона праці (ОП) на будь-якому підприємстві відіграє ключову роль, 

оскільки має наступну ціль: забезпечити та гарантувати кожному працівнику 

безпечні умови роботи. Завданнями спеціаліста з ОП є дії спрямовані на зни-

ження ризиків виникнення обставин, що шкодять працівнику установи. Го-

ловним завданням є збереження життя та здоров’я кожного співробітника. 

Заходи з ОП не тільки гарантують безпеку, а й здатній забезпечити комфорт-

ні умови праці, підвищити продуктивність як колективу так і кожного праці-

вника зокрема. 

Даний розділ має ціль детально розглянути небезпечні та шкідливі виро-

бничі фактори, що можуть впливати на дослідника при роботі у лабораторії 

за персональною електронно-обчислювальною машиною, далі – ПЕОМ, з ме-

тою проектування ЦФ, а саме розрахунку коефіцієнтів даного фільтру. 

Окремо розглянуті стан робочого місця, мікроклімат у приміщенні, ная-

вність оргтехніки у приміщенні з якою взаємодіє виконавець роботи. 

Основними керівними документами, що контролюють виконання основ-

них засад ОП в даному випадку виступають НПАОП 0.00-1.28-10 та  ДСан-

ПіН 3.3.2.007-98. 

5.1 Аналіз умов праці 

5.1.1 Організація робочого місця 

Робоча кімната представляє собою правильний паралелепіпед з наступ-

ними розмірами: ширина – 10 м, довжина – 12 м, висота – 3.5 м. У лаборато-

рії розташовані 4 робочі місця, 2 з яких активно використовуються. Крім того 

у кімнаті обладнане невелике місце для відпочинку, у якому знаходиться ди-

ван; наявні дві шафи, та дошка. Наведемо схему робочої лабораторії та поз-

начимо на ній робоче місце червоним пунктиром: 
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+

1 Розподільний щит

1 Вогнегасник

1 Аптечка

Символ Кількість Опис

Кімната розміром 12 м x 10 м 

Умовні позначення

+

 
Рис 5.1 — План робочої кімнати 

Проаналізуємо більш докладно робоче місце дослідника. На одне робоче 

місце виділяється площа S 

 2.5 3 7.5S a b=  =  =  
2м   (5.1) 

де  a, b – сторони робочого простору у метрах. 

А також об’єм V 

 7.5 3.5 26.25V S h=  =  =  
3м  (5.2) 

де  S – площа робочого простору у метрах; 

h – висота кімнати. 

Обидва розрахованих значення задовольняють вимоги ДСанПіН 

3.3.2.007-98, і з запасом перевищують необхідні 6 2м  площі і 20 3м  об’єму 

простору на одне робоче місце. На робочому столі розташований екран, кла-

віатура та принтер. 
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5.2 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих ви-

робничих факторів при виконанні наукових досліджень 

Процеси моделювання, проектування, побудова епюрів ЦФ та набор те-

ксту проводяться за допомогою персонального комп’ютера (ПК). При роботі 

на ПК людина піддається впливу іонізуючого, інфрачервоного й ультрафіо-

летового випромінювань екрана монітора, рівні яких повинні відповідати ви-

могам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних ма-

шин». При роботі з обладнанням небезпечним фактором є підвищений рівень 

статичної електрики. Статична електрика є джерелом перешкод, що вплива-

ють на точність сприйняття інформації, вона приводить до відмовлень еле-

ментів, є причиною виникнення пожеж і вибухів; несприятливо впливає на 

організм людини. 

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно-

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

• наявність шкідливих випромінювань ВДТ; 

• можливість ураження електричним струмом; 

• підвищений рівень шуму; 

• невідповідність освітлення санітарним нормам; 

• несприятливі мікрокліматичні умови; 

• можливість виникнення пожежі. 

Розглянемо вплив цих факторів більш детально. 

5.3 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, вироб-

ничої санітарії та техніки безпеки 

5.3.1 Електробезпека 

Згідно ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься до примі-

щень без підвищеного ризику. Електроустаткування належить до приладів до 

1000 В. Устаткування, що використовується, відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-

75 належить до устаткування класів 0І, І та ІІ за електрозахистом. 
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У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання люди-

на може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випа-

дку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить від 

схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини 

напруги живлення, схеми включення. При виконанні розрахунків для дипло-

много проекту використовувався персональний комп'ютер – І (системний 

блок) і II ВДТ класів за електрозахистом, що живиться напругою 220 В. Для 

правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від ураження 

електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруги дотику та 

струмів, що проходять через тіло людини. Гранично допустимі значення на-

пруги доторкання та сили струму для нормального (безаварійного) та аварій-

ного режимів електроустановок при проходженні струму через тіло людини 

по шляху «рука – рука» чи «рука – ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 

Таблиця 5.1 Граничнодопустимі значення напруги дотику допU  та сили 

струму лI , що проходить через тіло людини при нормальному режимі елект-

роустановки 

Вид струму допU , В (не більше) лI , мА (не більше) 

Змінний, 50 Гц 2 0.3 

Змінний, 400 Гц 3 0.4 

Постійний 8 1.0 

 

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за по-

роговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, доторк-

нувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільни-

тися від дії електричного струму. 
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Таблиця 5.2 – Граничнодопустимі значення напруги дотику допU  та сили 

струму лI , що проходить через тіло людини при аварійному режимі електро-

установки 

Вид струму Нормоване значення 
Тривалість дії струму t, с 

0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 >1.0 

Змінний, 50 Гц 
допU , В 500 250 100 70 50 36 

лI , мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
допU , В 500 400 250 230 200 40 

лI , мА 500 400 250 230 200 15 

 

Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, 

захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі трифазних 

мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у науково-

дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна ізоляція 

струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 

і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що перебувають під на-

пругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення перенос-

них частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 

5.4 Розрахунок захисного відключення електромережі при аварій-

ному режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

 
0

Ф
КЗ

Ф ТР

U
I

R R Z
=

+ +
 (5.3) 

де  ФU = 220 В – напруга фазного проводу; 

0R = 3 Ом – опір нульового проводу; 

ФR = 7 Ом – опір фазного проводу; 
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ТРZ   0.1 Ом – еквівалентний опір трансформатора; 

 
220

20.78
3 7 0.1

КЗI = =
+ +

А (5.4) 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилю-

вачем повинен бути в 1.4 рази менше струму короткого замикання при струмі 

до 100 А. 

 
20.78

15.6
1.4

СПРI = =  А (5.5) 

Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 15,6 

А. Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при коротко-

му замиканні: 

 0 21.78 3 65.34ДОТ КЗU I R=  =  =  В (5.6) 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для лю-

дини, необхідно використовувати автомати максимально струмового захисту 

у яких час спрацьовування менше 0.8 с. 

Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам ( СПРI < 15.6 А, 

СПРt < 0.8 с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лаборато-

рії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та за-

стосування пристроїв максимального струмового захисту. 

5.5 Вимоги до організації безпечних та комфортних умов праці на 

робочих місцях користувачів візуальними дисплейними терміналами 

(ВДТ) ПЕОМ 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з ві-

зуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів 

ПК. Зокрема ДСанПіН 3.3.2.007-98 містить у собі правила призначені для за-

побігання несприятливої дії на працівників шкідливих факторів, які супрово-
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джують роботу з ВДТ, пов'язаною з зоровим і нервово-емоційним напружен-

ням, що виконується у вимушеній робочій позі при локальному напруженні 

верхніх кінцівок на фоні обмеженої загальної м'язової активності (гіподина-

мії) під впливом комплексу фізичних факторів шуму, електростатичного по-

ля, неіонізуючих та іонізуючих електромагнітних випромінювань. Дотри-

мання вимог цих правил може значно знизити наслідки несприятливої дії на 

працівників шкідливих та небезпечних факторів, які супроводжують роботу з 

відеодисплейними матеріалами: можливість зорових, нервово-емоційних пе-

реживань, серцево-судинних захворювань. 

Для запобігання отруєння персоналу забороняється для оздоблення ін-

тер'єру приміщень ВДТ застосовувати полімерні матеріали (деревинно-

стружкові плити, шпалери, що миються, рулонні синтетичні матеріали, ша-

руватий паперовий пластик тощо), що виділяють у повітря шкідливі хімічні 

речовини. Приміщення, де працюють працівники мають бути оснащені апте-

чками першої медичної допомоги (дивитися рис. 5.1). Рекомендовано роботи 

вологе прибирання раз на день. Відповідно до пункту 2.17 ДСанПіН 

3.3.2.007-98 робоча кімната обладнана місцем для відпочинку персоналу та 

містить достатньо вільного простору для занять фізичною культурою. 

Висота робочої поверхні робочого столу з ВДТ складає 700 мм, а шири-

на і глибина - забезпечують можливість виконання операцій у зоні досяжнос-

ті моторного поля, що задовольняє поставленим вимогам.  

Робочий стілець підйомно-поворотного типу, має регулювання за висо-

тою, кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за кожним із параметрів 

має здійснюватися незалежно, легко і надійно фіксуватися. Висота поверхні 

сидіння має регулюється до 500 мм. Стілець обладнаний підлокітниками, що 

знижують статичне напруження м'язів верхніх кінцівок. 

Екран ВДТ розташований на оптимальній відстані від очей користувача, 

що становить 650 мм, що дозволяє досліднику без проблем розбирати розмір 

літерно-цифрових знаків і символів. Екран ВДТ розташований у вертикаль-

ній площині під кутом + 30 град. до нормальної лінії погляду працюючого. 
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Клавіатура слід розташована на поверхні столу на відстані 100мм від краю, 

звернутого до працюючого. У конструкції клавіатури наявний опорний при-

стрій, який виготовлений із матеріалу з високим коефіцієнтом тертя, що пе-

решкоджає мимовільному її зсуву. Таким чином працівник може змінювати 

кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5...15 град. Для забезпечення захисту 

і досягнення нормованих рівнів комп'ютерних випромінювань при роботі за-

стосовуються: локальний світлофільтр (реалізований програмно), що змінює 

кольорову температуру екрану в залежності від часу доби, засіб індивідуаль-

ного захисту очей (окуляри з жовтим покриттям). Робоче місце з ВДТ осна-

щенно лазерним принтером параметри лазерного випромінювання відпові-

дають вимогам СанПіН № 5804-91. 

Загалом конструкція робочого місця користувача ПЕОМ з ВДТ забезпе-

чує підтримання оптимальної робочої пози та сприяє комфортній роботі за 

ПК. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

• освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 

роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення – 

найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, 

який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і фо-

ну; 

• необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості 

на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього просто-

ру; 

• на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 

• в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 

• поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

• величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 були встановлені такі внутрішньозмінні 

режими праці та відпочинку при роботі з ЕОМ при 8-годинній денній робо-
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чій зміні, спираючись на те, що для операторів із застосування ЕОМ призна-

чені регламентовані перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через ко-

жні дві години; 

Для запобігання психічних та фізичних перевантажень та поліпшення 

мозкового кровообігу і працездатності виконувалися комплекс гімнастичних 

вправ, спеціальна зарядка для очей та інші заходи передбачені ДСанПіН 

3.3.2.007-98. Більш детальні інструкції передбачено у додатку 8 цього ж до-

кумента. 

5.6 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними параметра-

ми: температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху 

повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, тем-

пературою поверхні.  

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлю-

ють оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й припустимі 

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» ( роботи, 

виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не 

більше 120 ккал/годину) 

Таблиця 5.3 Оптимальні й допустимі параметри (для постійного робочо-

го місця) мікроклімату в приміщенні 

Пора ро-

ку 

Категорія 

робіт 

Температура повіт-

ря, град. C не біль-

ше 

Відносна воло-

гість повітря, % 

Швидкість руху 

повітря, м/с 

Холодний легка-1а 22 - 24 40 - 60 0,1 

 легка-1б 21 - 23 40 - 60 0,1 

Теплий легка-1а 23 - 25 40 - 60 0,1 

 легка-1б 22 - 24 40 - 60 0,2 
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У приміщенні використовуються дві 6-ти секційні чавунні батареї цент-

рального опалення для підтримки нормальної температури повітря в холодну 

пору року. Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні вико-

ристовується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна відкри-

вати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в холод-

ний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не викорис-

товуються. Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.7 Основні заходи щодо нормалізації умов праці 

Враховуючи основний вид роботи дослідника — проектування ЦФ, та 

основні негативні чинники, що впливають безпосередньо на стан працівника 

слід впровадити наступні зміни. Для зменшення дії потенційно небезпечних 

та шкідливих виробничих факторів при виконанні наукових досліджень у ла-

бораторії необхідно провести наступні дії. Рекомендовано робити вологе 

прибирання не менше одного разу на добу; для покращення освітлення вста-

новити настільну лампу таким чином, щоб світло падало у напрямку зліва–

направо, джерелом світла може виступати лампочка накалювання. Для змен-

шення психофізичного навантаження працівникам необхідно робити регла-

ментовані перерви у порядку зазначеному вище. У всіх випадках, коли виро-

бничі обставини не дозволяють застосувати регламентовані перерви, трива-

лість безперервної роботи з ВДТ не повинна перевищувати 4 години. Для по-

кращення умов роботи у теплий період у приміщенні необхідно установити 

кондиціонер. При роботі з ВДТ працівник має застосовувати індивідуальні 

засоби захисту очей від шкідливого випромінювання, що пройшли випробу-

вання в акредитованих лабораторіях і мають щорічний гігієнічний сертифі-

кат. 

5.8 Пожежна безпека 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість твер-

дих горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, 
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папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.03.002-2007 «Ви-

значення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної без-

пеки», науково-дослідницька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних 

приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, 

речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітрям або один з 

одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 

робочих зон науково-дослідницької лабораторії, які відноситься до зон класу 

П-ІІа - пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні пе-

реходити у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури. Тому для запобі-

гання пожежі в приміщенні проводяться пожежно-профілактичні заходи: за-

стосування запобіжників в електричних мережах, використання пилонепро-

никних сполучних і розподільних коробок, а також проводиться інструктаж з 

техніки пожежної безпеки.  

Відповідно до ДСТУ 3675-98, ГОСТ 12.4.009-75 та ISO 3941-77 у науко-

во-дослідницькій лабораторії знаходиться вогнегасник вуглекислотний типу 

«ВВК-1», який дозволяється використовувати для гасіння пожеж електроус-

тановок до 1000 В з дистанції більше ніж один метр. «ВВК-1» розташований 

на висоті 1,5 м від підлоги поруч із розподільним щитом. У коридорі знахо-

дяться шафи, у яких знаходиться пожежний кран і рукав, а також знаходить-

ся вогнегасник типу «ВП-2». 

В обох кінцях коридору знаходяться знаходяться таблички з номерами 

телефонів для виклику внутрішньої, а також, якщо потрібно, міської пожеж-

ної охорони. 

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку виник-

нення пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних ви-

ходів і ширина евакуаційних проходів відповідають вимогам 
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СНиП 2.01.02-85 та ДБН В 1.1-7-2002. У робочому приміщенні виконані всі 

вимоги НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються тех-

нічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 

5.9 Обов’язки та дії персоналу при пожежі 

Захист людей у разі виникнення пожежі є найважливішим завданням. 

Вирішення цього завдання, в першу чергу, потребує впровадження ефектив-

них евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі. Вирішення цього 

завдання досить складне, оскільки має власну специфіку та здійснюється ін-

шими шляхами, ніж захист будівельних конструкцій чи матеріальних ціннос-

тей. 

У разі виникнення пожежі працівник, який її помітив, повинен: 

• негайно повідомити про це засобами зв’язку органи Державної служби 

з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Державну пожежну охорону , вка-

зати при цьому адресу кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, а також своє прізвище; 

• організувати оповіщення людей про пожежі; 

• повідомити про пожежі керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

• вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

• вжити заходів щодо ліквідації наслідків пожежі з використанням наяв-

них засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про виник-

нення пожежі, повинні: 

• перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС та підрозділи Державної 

пожежної охорони; 

• перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 

• вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 
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• у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх ря-

тування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не бе-

руть участь у ліквідації наслідків пожежі; 

• забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть уч-

асть у ліквідації наслідків пожежі; 

• організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної охоро-

ни, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації пожежі. 

Після прибуття на пожежу підрозділів ДСНС та Державної пожежної 

охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла пожежа. 
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ВИСНОВКИ 

Проблема забезпечення ЕМС не може бути вирішена однозначно. Гло-

бально, існує велика кількість факторів, що впливають на обрання методу 

забезпечення ЕМС, наприклад, технологічні (не всі теоретичні моделі підля-

гають 100% реалізації), економічні (вартість заходів з покращення сумісності 

може перевищувати вартість РЕЗ), локальні (пристрій може працювати лише 

за строго визначених умов), територіальні (пристрій може чинити негативний 

вплив на біоорганізми) та інші. 

Методом досягнення ЕМС є зниження рівня впливу шкідливих випромі-

нювань на РЕЗ-рецептор. Для досягнення позитивних результатів слід обрати 

комплексний підхід для розв’язання задачі. Тобто за можливості використати 

усі можливі методи боротьби з завадами: схемотехнічні, системотехнічні (ор-

ганізаційні), конструктивні та математичні.  

Важливим етапом при проектуванні РЕЗ, чи виявлення недоліків у його 

функціональних показниках є аналіз ЕМО. Вимірювання ЕМО проводити 

кілька разів за різних умов, у різний час доби та, якщо цього вимагає система, 

у різні пори року. Отримані дані необхідно систематизувати та класифікува-

ти, обробити за допомогою статистичних методів. При правильному підходу 

отримана інформація щодо стану ЕМО є дуже цінною, оскільки вона вказує 

на шлях боротьби з завадами, що діють на РЕЗ. Варто не забувати, що неба-

жаний вплив можуть чинити як зовнішні фактори так і внутрішні, міжсисте-

мні зв’язки. Отримавши загальну інформацію про стан самого РЕЗ та ЕМО, 

що його оточує наступним кроком буде обрання методу покращення ЕМС 

(методу боротьби з завадою). У відповідності з технічним завдання інженер 

має відшукати оптимальний шлях для досягнення ЕМС, що обумовлений 

економічними, конструктивними, специфічними та іншими чинниками. 

Загалом, у роботі було проаналізовано шкідливі фактори, що впливають 

на ефективність використання РЧР; вивчено та детально розглянуто природу 
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імпульсної завади. Що у сумі, дало змогу обрати оптимальний метод бороть-

би з ІЗ. А для обраного методу було розраховано відповідну систему ЦФ. 

У результаті дослідження різноманітних методів боротьби з ІЗ увагу бу-

ло зосереджено на цифровому методі компенсації завад. Його перевагами є: 

• Простота реалізації 

• Висока точність обробки сигналів 

• Стабільність отриманих характеристик. 

• Кожен фільтр у системі має АЧХ ідентичними за формою, що по-

легшує реалізацію системи. 

• Мале значення помилки між корисним сигналом, що надходить з 

РПдП, та сигналом на виході системи компенсації. 

Як і будь-який підхід, метод цифрової компенсації має і ряд недоліків 

серед яких: 

• Необхідність побудови кількох каналів проходження сигналу 

• Обмеженість використання даного методу при роботі системи в 

умовах інтенсивного використання РЧР. 

Система цифрових фільтрів була обрахована в середовищі MATLAB, що 

дає можливість відтворити отримані результати на інших ЕОМ. У Додатку А 

наведено основні характеристики фільтрів отриманих у процесі розрахунку.  

Результати роботи можна використовувати для покращення роботи вже 

існуючих систем шляхом інтеграції отриманого методу у апаратну частину 

РЕЗ, який зазнає впливу ІЗ. 

Основною практичною цінністю даної роботи є можливість реалізації 

наведених алгоритмів і створення робочого прототипу, що б виконував осно-

вну поставлену задачу — боротьбу з ІЗ. Задля досягнення такої мети у май-

бутньому, можливе подальший розрахунок та проектування складових час-

тин методу цифрової компенсації завад. Дипломна робота може бути викори-

стана як базис для написання інших наукових праць з метою модернізації до-

сліджених алгоритмів задля покращення результату роботи системи. 
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ДОДАТОК А 

ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВИХ ФІЛЬТРІВ 

Лістинг “Filter Information” з застосунку Filter Builder зі списку інстру-

ментів SIGNAL PROCESSING AND COMMUNICATIONS середовища 

MATLAB 

 
% Filter #1                       
% ------------------------------- 

                                  
Discrete-Time FIR Filter (real)                         

-------------------------------                         
Filter Structure  : Direct-Form FIR                     

Filter Length     : 1452                                
Stable            : Yes                                 

Linear Phase      : Yes (Type 2)                        
                                                        

Design Options                                          
ScalePassband : true                                    

SystemObject  : false                                   

                                                        
Design Specifications                                   

Sampling Frequency     : 200 MHz                        
Response               : Bandpass                       

Specification          : Fst1,Fp1,Fp2,Fst2,Ast1,Ap,Ast2 
First Stopband Edge    : 90 MHz                         

First Passband Edge    : 90.5 MHz                       
Second Passband Edge   : 91.5 MHz                       

Second Stopband Edge   : 92 MHz                         
First Stopband Atten.  : 60 dB                          

Passband Ripple        : 1 dB                           

Second Stopband Atten. : 60 dB                          
                                                        

Measurements                                            
Sampling Frequency      : 200 MHz                       

First Stopband Edge     : 90 MHz                        
First 6-dB Point        : 90.2501 MHz                   

First 3-dB Point        : 90.3081 MHz                   
First Passband Edge     : 90.5 MHz                      

Second Passband Edge    : 91.5 MHz                      
Second 3-dB Point       : 91.6919 MHz                   

Second 6-dB Point       : 91.7499 MHz                   
Second Stopband Edge    : 92 MHz                        

First Stopband Atten.   : 60.483 dB                     

Passband Ripple         : 0.018633 dB                   
Second Stopband Atten.  : 60.7178 dB                    

First Transition Width  : 500 kHz                       
Second Transition Width : 500 kHz                       

                                                        
Implementation Cost                                     

Number of Multipliers            : 1452                 



92 

 
Number of Adders                 : 1451                 
Number of States                 : 1451                 

Multiplications per Input Sample : 1452                 
Additions per Input Sample       : 1451                 

                                  

% ------------------------------- 
% Filter #2                       

% ------------------------------- 
                                  

Discrete-Time FIR Filter (real)                         
-------------------------------                         

Filter Structure  : Direct-Form FIR                     
Filter Length     : 1452                                

Stable            : Yes                                 
Linear Phase      : Yes (Type 2)                        

                                                        

Design Options                                          
ScalePassband : true                                    

SystemObject  : false                                   
                                                        

Design Specifications                                   
Sampling Frequency     : 200 MHz                        

Response               : Bandpass                       
Specification          : Fst1,Fp1,Fp2,Fst2,Ast1,Ap,Ast2 

First Stopband Edge    : 92 MHz                         
First Passband Edge    : 92.5 MHz                       

Second Passband Edge   : 93.5 MHz                       
Second Stopband Edge   : 94 MHz                         

First Stopband Atten.  : 60 dB                          

Passband Ripple        : 1 dB                           
Second Stopband Atten. : 60 dB                          

                                                        
Measurements                                            

Sampling Frequency      : 200 MHz                       
First Stopband Edge     : 92 MHz                        

First 6-dB Point        : 92.2501 MHz                   
First 3-dB Point        : 92.308 MHz                    

First Passband Edge     : 92.5 MHz                      
Second Passband Edge    : 93.5 MHz                      

Second 3-dB Point       : 93.692 MHz                    
Second 6-dB Point       : 93.75 MHz                     

Second Stopband Edge    : 94 MHz                        

First Stopband Atten.   : 60.3055 dB                    
Passband Ripple         : 0.018417 dB                   

Second Stopband Atten.  : 60.0722 dB                    
First Transition Width  : 500 kHz                       

Second Transition Width : 500 kHz                       
                                                        

Implementation Cost                                     
Number of Multipliers            : 1452                 

Number of Adders                 : 1451                 
Number of States                 : 1451                 

Multiplications per Input Sample : 1452                 

Additions per Input Sample       : 1451                 
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% ------------------------------- 
% Filter #3                       

% ------------------------------- 
                                  

Discrete-Time FIR Filter (real)                         

-------------------------------                         
Filter Structure  : Direct-Form FIR                     

Filter Length     : 1452                                
Stable            : Yes                                 

Linear Phase      : Yes (Type 2)                        
                                                        

Design Options                                          
ScalePassband : true                                    

SystemObject  : false                                   
                                                        

Design Specifications                                   

Sampling Frequency     : 200 MHz                        
Response               : Bandpass                       

Specification          : Fst1,Fp1,Fp2,Fst2,Ast1,Ap,Ast2 
First Stopband Edge    : 94 MHz                         

First Passband Edge    : 94.5 MHz                       
Second Passband Edge   : 95.5 MHz                       

Second Stopband Edge   : 96 MHz                         
First Stopband Atten.  : 60 dB                          

Passband Ripple        : 1 dB                           
Second Stopband Atten. : 60 dB                          

                                                        
Measurements                                            

Sampling Frequency      : 200 MHz                       

First Stopband Edge     : 94 MHz                        
First 6-dB Point        : 94.2501 MHz                   

First 3-dB Point        : 94.3081 MHz                   
First Passband Edge     : 94.5 MHz                      

Second Passband Edge    : 95.5 MHz                      
Second 3-dB Point       : 95.6919 MHz                   

Second 6-dB Point       : 95.7499 MHz                   
Second Stopband Edge    : 96 MHz                        

First Stopband Atten.   : 60.6478 dB                    
Passband Ripple         : 0.018701 dB                   

Second Stopband Atten.  : 60.9151 dB                    
First Transition Width  : 500 kHz                       

Second Transition Width : 500 kHz                       

                                                        
Implementation Cost                                     

Number of Multipliers            : 1452                 
Number of Adders                 : 1451                 

Number of States                 : 1451                 
Multiplications per Input Sample : 1452                 

Additions per Input Sample       : 1451                 

 


