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АНОТАЦІЯ 

Дипломний проект викладено на 40 сторінках, які містять 20 ілюстрацій 

5 таблиць і 14 літературних джерел. 

Метою проекту є дослідження сучасних реалізацій технології SDR і ви-

ділення рекомендацій щодо їх побудови 

Проведено дослідження літератури та проведено експеримент, який 

показує відносну легкість організації SDR-зв’язку. 

Ключові слова: система SDR, програмно визначені радіосистеми. 

 



 

 

ANNOTATION 

Diploma project consists of 40 pages containing 20 illustration withs 5 tables, 

6 applications and 14 references. 

The purpose of the project is to study the current implementation of the SDR 

technology and to select recommendations for their construction 

The research of literature was conducted and an experiment was conducted 

showing the relative ease of organization of SDR communication. 

Keywords: SDR, software defined radio systems. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ПЛІС – програмована логічна інтегральна мікросхема 

DDC – digital down convertor 

DSP – digital signal processor 

FPGA – field programmable gate array 

SDR – sofware defined radio 
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ВСТУП 

Радіосистеми використовуються повсюдно. Вони існують як окремі пристрої 

прийому і передачі, або входять до складу інших пристроїв, таких як GPS, мобі-

льний телефон, ноутбук, маршрутизатор тощо. 

Сучасне використання радіопристроїв вимагає уніфікації обладнання, щоб 

воно мало можливість застосовуватись для різних завдань і цілей. Тому виникла 

ідея SDR (Software Defined Radio, програмно-визначене радіо, програмно керова-

на радіосистема). 

Програмно-визначене радіо (SDR) - це будь-який пристрій передачі або при-

йому даних, в якому деякі або всі функції фізичного рівня є програмно обумовле-

ними. Як приклад можна привести сучасні смартфони, оскільки якщо не вся, то 

більша частина обробки інформаційного сигналу проводиться в сигнальному про-

цесорі (DSP).  

Завдяки програмному налаштуванню один приймач може бути пристосова-

ний під безліч різних форм сигналу. Такий пристрій є основою для побудови, на-

приклад, універсально-сумісної національної суспільної системи безпеки. Техно-

логія SDR довгий час була привабливою для виробників, операторів бездротового 

зв'язку і військових служб, оскільки одна апаратна платформа може бути присто-

сована до великої кількості форм сигналів, які додаються програмно в процесі ро-

боти. В результаті такі апаратні елементи як фільтри, змішувачі, підсилювачі, де-

тектори, модулятори і демодулятори, стають непотрібними. У той же час ми 

отримуємо багатофункціональну платформу, яка має потенційно безліч режимів 

роботи і набір діапазонів частот, перемикання між якими здійснюється автомати-

чно і динамічно в технічній частині віддаленим способом. 

Метою дипломної роботи є дослідження принципів роботи програмно-

визначених радіосистем та виділення особливостей розробки такої системи. Для 

досягнення поставленої мети мною було проаналізовано велика кількість літера-
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тури та була та здійснена спроба власноруч створити програмно-визначену радіо-

систему. 



5 

 

 

1 ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕХНОЛОГІЇ 

1.1 Історія розвитку SDR 

Основним форматом мовлення радіосигналу на початку 80-х років минулого 

століття була амплітудна модуляція (AM). Якість прийнятого сигналу була неви-

сокою через загасання в каналі, спотворень і шумів. Частково ці ефекти вдалося 

усунути з переходом на частотну модуляцію. Частотно-модульований сигнал за-

безпечує звучання CD- якості і має обмежену зону поширення.  

Приблизно в цей же час провідні компанії в області наземного мовлення та-

кож стали освоювати технологію цифрового радіо, і цьому сприяли дві причини. 

По-перше, вони зрозуміли, що ера аналогового радіо скоро кінчиться, весь світ 

переходить на цифрове мовлення, як більш якісне. По-друге, частотний спектр 

стає все більш дефіцитним, а цифрові методи обробки дозволяють стиснути 

спектр, розмістивши більше інформації на відведеній смузі.  

Цифровий спосіб мовлення забезпечує більш чистий сигнал, більшу зону по-

криття, можливість передачі більшого обсягу інформації у виділеній смузі. Крім 

того, користувачі отримують більше можливостей для доступу до прослуховуван-

ня програм.  

З розвитком цифрових технологій все більша увага приділяється побудові 

радіоприймальних трактів із застосуванням цифрової обробки сигналів (ЦОС), які 

називаються в літературі SDR - software defined radio. Ця технологія ґрунтується 

на можливості оцифровки сигналу в реальному часі і подальшій обробці програм-

ними або апаратними цифровими засобами – цифровими сигнальними процесо-

рами (DSP), ПЛІС тощо. Технологія SDR дозволяє здійснювати прийом і демоду-

ляцію сигналів, в яких використовуються цифрові види модуляції, такі як DPSK, 

QAM, GMSK тощо. Залежно від частоти і ширини спектру сигналу цифрова обро-

бка у приймачі може використовуватися як на радіочастоті (рис. 1.1), так і після 

перенесення сигналу на фіксовану проміжну частоту – обробка на ПЧ[1]. 
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Рисунок 1.1 - Структура приймача с ЦОС на радіочастоті 

 

Рисунок 1.2 - Структура приймача з ЦОС на проміжній частоті 

Радіоприймачі з цифровою обробкою сигналу на ПЧ відносяться до суперге-

теродинного типу і мають ряд переваг перед приймачами прямого перетворення - 

можливість роботи в великому діапазоні частот, більша селективність і чутливість 

у всьому діапазоні. Приймачі такого типу використовуються в професійній зв'яз-

ковий апаратурі, до якої висуваються жорсткі технічні вимоги. У числі недоліків 

супергетеродинних приймачів – відносно велике енергоспоживання і більші роз-

міри через використання аналогових елементів.  

До переваг приймачів прямого перетворення відносяться мале енергоспожи-

вання і можливість розміщення всіх елементів в невеликому портативному при-

строї (в ідеалі в корпусі однієї мікросхеми), однак по селективності, чутливості і 

динамічному діапазону ці пристрої поступаються супергетеродинним приймачам.  

При обробці сигналів з частотами, що не перевищують кілька десятків МГц, 

швидкість сучасних АЦП (для АЦП послідовного наближення вона становить кі-

лька сотень Мвиб/с за розрядності до 12 біт) дозволяє використовувати класичний 
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принцип дискретизації у відповідності із теоремою Котельникова, згідно з якою 

частота вибірок повинна бути як мінімум в два рази більше верхньої частоти в 

спектрі дискретизуємого сигналу. При цьому оцифруванню піддається діапазон 

частот від постійної складової до половини частоти дискретизації, і на вході АЦП 

достатньо використовувати аналоговий ФНЧ для захисту від накладення спектрів. 

Для високочастотних сигналів використовується дискретизація у смузі частот  

(under sampling), яка дозволяє обійти обмеження, що накладаються теоремою Ко-

тельникова для обробки вузькосмугових сигналів, у яких ширина спектру набага-

то менша абсолютного значення центральної частоти. Цій умові відповідають 

практично всі радіосигнали. В цьому випадку теорема Котельникова звучить на-

ступним чином: для збереження інформації про сигнал частота його дискретизації 

повинна бути рівною або більшою, ніж подвоєна ширина його смуги. 

2𝑓𝑐 − 𝐵

𝑚
≥ 𝑓𝑠 ≥

2𝑓𝑐 + 𝐵

𝑚
+ 1                                        (2.1) 

де: fc - центральна частота в спектрі сигналу; fs - частота дискретизації; B - 

ширина спектра сигналу; m - довільне ціле число, яке вибирається таким чи-ном, 

щоб виконувалося співвідношення fS ≥ 2B. При дискретизації у смузі час-тот 

оцифруванню піддається не вся смуга частот, а тільки невелика її частина. При 

цьому для захисту від накладення спектрів необхідно використовувати смугові 

аналогові фільтри. Варто також відзначити, що дискретизація у смузі частот до-

зволяє одночасно з оцифруванням сигналу перенести його спектр на більш низьку 

частоту.  

В обох випадках на вході перетворювача необхідно використовувати анало-

гові фільтри для захисту від накладання спектрів. При цьому, чим більша частота 

дискретизації, тим менш жорсткі вимоги пред'являються до аналогового фільтру. 

На практиці розробники намагаються забезпечити таку частоту дискретизації, 

щоб на вході АЦП було досить використовувати трьох- або чотирьохкаскадний 

пасивний фільтр. Для діапазону частот до 25 МГц можна застосувати як схему з 
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безпосередньою дискретизацією сигналу за Котельниковим, так і смугову дискре-

тизацію[2]. 

Цифрові пристрої в радіоприймачі вирішують наступні завдання: виділення 

необхідного каналу, перенесення спектра сигналу на низьку частоту і деко-

дування даних, що містяться у сигналі. Для вирішення цих завдань можуть за-

стосовуватися різні пристрої і їх поєднання. Первинну, не інтелектуальну об-

робку, таку як: канальна фільтрацію, перенесення спектра сигналу на проміжну 

частоту, зниження частоти дискретизації (децимація), найчастіше виконують або 

за допомогою програмованої логіки (FPGA), або в спеціалізованих мікро-схемах – 

цифрових приймачах (digital down converter - DDC). 

1.2 Принципи побудови SDR приймача 

 

1.2.1 Пояснення принципу роботи 

У традиційному супергетеродинному приймачі обробка сигналу повністю 

виконується електронними схемами (рис. 1.3). Частота сигналу знижується до 

проміжної частоти (ПЧ), після чого виконується обробка. У перших SDR-

приймачах замість демодулятора використовувався АЦП. Демодуляція і частково 

фільтрація сигналу проводилась у сигнальному процесорі. Сучасні АЦП набагато 

швидші, тому DSP може виконувати більше функцій. Для роботи DSP необхідно 

знати амплітуду і фазу сигналів. Прийнятий сигнал розділяється на дві компонен-

ти: синфазну (I) і квадратурну (Q), зміщену на 90˚. 



9 

 

 

  

Рисунок 1.3 - Структурна схема супергетеродинного приймача і 

перших SDR 

 

Схема сучасного SDR-приймача показана на рис. 1.4. Вхідний сигнал підси-

люється підсилювачем з низьким рівнем шуму і ділиться на компоненти I і Q 

шляхом змішування з сигналом гетеродина (для отримання квадратурної компо-

ненти відбувається додаткий зсув фази на 90˚). Частота гетеродину підлаштову-

ється під частоту сигналу, щоб різниця вихідних сигналів змішувачів дорівнювала 

нулю за відсутності модуляції. Для модульованого сигналу вона буде дорівнюва-

ти вихідному модульованому сигналу. Цей спосіб отримав назву пряме перетво-

рення або перетворення з нульовою проміжною частотою. 

Після фільтрації сигналів основної смуги в ФНЧ вони оцифровуються парою 

АЦП. Далі в цифровому перетворювачі частота сигналу знижується до робочого 

діапазону сигнального процесора.  
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Рисунок 1.4 - Схема сучасного SDR приймача 

У сучасних передавачах DSP-модулятор розділяє передані на I і Q компонен-

ти і передає їх на підвищувальний перетворювач (рисунок. 1.4) і ЦАП[3]. 

 

Рисунок 1.5 - Схема сучасного SDR-передавача 

Сигнал фільтрується і надходить в змішувач для підвищення частоти до час-

тоти передачі. Потім сигнал проходить через підсилювач і подається на антену. У 

міру збільшення швидкодії перетворювачів схема спрощується. Останні моделі 

являють собою фільтр і малошумлячий підсилювач  (Рисунок 1.5). Комерційні 

приймачі використовують смугу до 30 МГц. 

Цифровим методом виконується наступні функції: фільтрація (НЧ, ВЧ, сму-

гові і режекторні фільтри), модуляція (АМ, FM, QAM, OFDM, ін.), демодуляція, 

вирівнювання, стиснення і відновлення, аналіз спектру. 
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Рисунок 1.6 - Найпростіша апаратна реалізація SDR 

Нові типи модуляції і пов'язані з ними процедури, мають загальний термін 

«форма сигналу» (waveform). Змінивши програмне забезпечення, радіо переклн-

фігуровується на іншу частоту і протокол передачі. Перевагою SDR є простота 

апаратної частини. Стандартні радіочастотні схеми скорочуються до мінімуму, їх 

вартість знижується. 

Сигнальний процесор бере на себе більшу частину функцій, які раніше вико-

нувалися в аналогових схемах. Цей підхід дуже вдалий, враховуючи гнучкість 

програмної реалізації і можливість компенсації деяких небажаних ефектів, які ви-

никають в апаратній частині. Більш того, програмна реалізація дозволяє усунути 

безперервності, змінювати і доповнювати функціонал пристрою і покращувати 

його характеристики з мінімальними витратами. Зокрема SDR дозволяє швидко 

додавати нові типи модуляції, протоколи передачі тощо. У разі апаратної реаліза-

ції це вимагало б виготовлення нової схеми.  

Недоліки у SDR теж є. По-перше, це складність програмного забезпечення, 

витрати на розробку, у тому числі час, більший рівень енергоспоживання і в де-

яких випадках обмежений частотний діапазон[4]. 

1.2.2 Апаратна складова 

 

Основні елементи SDR – АЦП, ЦАП і сигнальні процесори DSP. Частота ви-

бірки перетворювача постійно підвищується, подолавши вже рубіж в 1 ГГц. На-

приклад, перетворювач ADC12Dxx00RF Texas Instruments має частоту дискети 

зації до 3,6 млрд виб/с. Поряд зі швидкістю перетворення важливий фактор – 

швидкодія процесора, який повинен встигати обробляти дані. Іноді замість сигна-

льного процесора можна використовувати процесор загального призначення. Од-
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нак не завжди його використання буде оптимальним, оскільки зустрічаються ал-

горитми, для реалізації яких потрібні спеціалізовані функції. 

Інший підхід – використання спеціалізованих сигнальних процесорів, який 

буде мати спеціальну архітектуру, вбудовану пам'ять і набір арифметико логічних 

інструкцій, завдяки яким його швидкодія буде максимальною. Все частіше DSP 

реалізуються на матрицях FPGA. Такі функції, як швидке перетворення Фур'є 

можуть бути виконані за допомогою цифрових логічних схем і легко реалізуються 

на FPGA. Оскільки вартість програмованих логічних інтегральних схем постійно 

знижується, вони набувають все більшої привабливості для заміни сигнальних 

процесорів. 

Ще один варіант – логічні елементи з жорсткими логічними зв’язками, які 

можна використовувати для реалізації функцій, які не потребують гнучкості про-

грамування, таких як протоколи зв'язку. Логічні схеми мають високу швидкодію і 

мале енергоспоживання, займають небагато місця на кристалі. Такі логічні блоки 

часто називають апаратними прискорювачами. 

1.3 Архітектура SDR приймача 

  

Рисунок 1.5 - Структурна схема ідеального SDR приймача 

Основна суть SDR-системи – це максимальне виконання операцій в цифровій 

формі. В ідеалі АЦП повинен знаходитись безпосередньо після прийомної антени. 

Багато в чому саме з цієї причини розвиток SDR затримувався (хоча військові по-

чали використовувати дану архітектуру досить давно). Характеристики АЦП ба-

гато в чому забезпечують реалізації всього SDR-приймача[5]. 

Цифрову обробку сигналу можна робити за допомогою цифрового сигналь-

ного процесора (ЦСП), програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) або 
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мікросхеми ASIC, які виготовлені для виконання певної задачі. Найбільшу гнуч-

кість системі надають ЦСП, а найбільшу продуктивність ASIC. 

Характеристики ПЛІС і по гнучкості і по продуктивності знаходяться приб-

лизно посередині між ЦСП та ASIC. 

1.4 Переваги і недоліки програмно-визначених 

радіосистем 

Узагальнюючи приведений вище аналіз SDR-систем можливо зазначити пе-

реваги в порівнянні з традиційними системами:  

• зменшені маса і габарити вироби; 

• зменшення споживаної потужності; 

• спрощення конструкції; 

• зменшення вартості (при обліку використання недорогих АЦП, 

• варто відзначити що в цілому АЦП стають краще і дешевше); 

• масштабованість рішення.[6] 

Зокрема SDR дозволяє швидко додавати нові типи модуляції, протоколи пе-

редачі тощо. У разі апаратної реалізації це вимагало б виготовлення нової схеми.  

Недоліки у SDR наступні:  

• складність програмного забезпечення;  

• витрати на розробку, у тому числі часові;  

• більше енергоспоживання; 

• обмежений частотний діапазон. 
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2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ ПРОГРАМНО-ВИЗНАЧЕНИХ 

РАДІОСИСТЕМ 

2.1  Дискретні і неперервні сигнали 

2.1.1  Теорема Котєльнікова 

 

Більшість реальних сигналів (наприклад, звукових) є безперервними 

функціями (якщо знехтувати квантовими ефектами). Для обробки на комп'ютері 

потрібно перевести сигнали в цифрову форму. Один зі способів зробити це – 

рівномірно по часу виміряти значення сигналу на певному проміжку. Якщо 

робити вимірювання досить часто, то за отриманим дискретному сигналу можна 

буде досить точно відновити вигляд початкового безперервного сигналу[7]. 

Процес вимірювання величини сигналу через рівні проміжки часу 

називається рівномірною (за часом) дискретизацією. Наприклад, звукова карта 

дискретизує сигнал з мікрофону, сканер дискретизує сигнал, що надходить з 

фотоелемента. В результаті дискретизації безперервний (аналоговий) сигнал 

переводиться в послідовність чисел. Пристрій, що виконує цей процес, 

називається аналогово-цифровим перетворювачем (АЦП, analogue-to-digital 

converter, ADC). Частота, з якою АЦП робить виміри аналогового сигналу і видає 

його цифрові значення, називається частотою дискретизації. 

Постає питання: за яких умов на вихідний сигнал і на частоту дискретизації 

можна з необхідним ступенем точності відновити вихідний сигнал за його 

цифровими значеннями? Відповідь на це питання дає важлива теорема 

Котельникова. Однак щоб її зрозуміти, необхідно познайомитися з поняттям 

спектра безперервного сигналу. 

Як відомо з аналізу, будь-яка безперервна функція може бути розкладена в 

інтеграл Фур'є. Сенс цього розкладання полягає в тому, що функція 

представляється у вигляді суми ряду синусоїд з різними амплітудами. 
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Коефіцієнти (амплітуди) при синусоїдах називаються спектром функції. У 

відносно гладких функцій спектр швидко убуває (із зростанням частоти 

коефіцієнти швидко прямують до нуля). Для відносно «ламаних» функцій спектр 

убуває повільно, тому що для представлення розривів і «зламів» функції потрібні 

синусоїди з великими частотами. 

Кажуть, що сигнал має обмежений спектр, якщо вище певної частоти всі 

коефіцієнти спектра дорівнюють нулю. У цьому випадку говорять, що спектр 

сигналу лежить нижче частоти F (обмежений частотою F), де F – частота, вище 

якої спектр дорівнює нулю. 

Теорема Котельникова (Найквіста): якщо сигнал такий, що його спектр 

обмежений частотою F, то після дискретизації сигналу з частотою не менш 2F 

можна відновити вихідний безперервний сигнал по отриманому цифрового 

сигналу абсолютно точно. Для цього потрібно виконати інтерполяцію між 

відліками цифрового сигналу спеціального виду функціями (sinc-функціями). 

На практиці ця теорема має величезне значення. Наприклад, відомо, що 

більшість звукових сигналів можна з деякою мірою точності вважати сигналами з 

обмеженим спектром. Їх спектр, в основному, лежить нижче 20 кГц. Це означає, 

що при дискретизації з частотою не менше 40 кГц ми можемо потім більш-менш 

точно відновити вихідний аналоговий звуковий сигнал за його цифровими 

відліками. Абсолютної точності досягти не вдається, оскільки в природі не буває 

сигналів з ідеально обмеженим спектром. 

Пристрій, який інтерполює дискретний сигнал до безперервного, 

називається цифро-аналоговим перетворювачем (ЦАП, digital-to-analogue 

converter, DAC). Ці пристрої застосовуються, наприклад, в програвачах компакт-

дисків для відновлення звуку по цифровому звуковому сигналу, записаного на 

компакт-диск. Частота дискретизації звукового сигналу при запису на компакт-

диск становить 44100 Гц. Таким чином, кажуть, що ЦАП на CD-програвачі 

працює на частоті 44100 Гц. 
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2.1.2  Накладання спектрів (аліасинг) 

Що станеться, якщо спробувати виконати аналогово-цифрове перетворення 

сигналу з недостатньою для нього частотою дискретизації (або якщо спектр сиг-

налу не обмежений)? У цьому випадку за отриманою цифровою вибіркою не мо-

жна буде вірно відновити вихідний сигнал. Відновлений сигнал буде виглядати 

таким чином, як якщо б частоти, що лежать вище половини частоти дискретизації, 

відбилися від половини частоти дискретизації, перейшли в нижню частину спект-

ру і наклалися на частоти, вже присутні в нижній частині спектра. Цей ефект на-

зивається накладенням спектрів або аліасинг (aliasing). 

Розглянемо приклад оцифрування музики, спектр якої обмежений частотою 

20 кГц, але при записі якийсь електроприлад (наприклад, дисплей) згенерував за-

ваду з ультразвуковою частотою 39 кГц, яка проникла в аналоговий звуковий сиг-

нал. Частота дискретизації – 44.1 кГц. При цьому ми припускаємо, що звук, що 

лежить нижче частоти буде записаний правильно (відповідно до теореми Котель-

никова). Але так як перешкода лежить вище частоти 22.05 кГц, то виникне аліа-

синг, і перешкода «відіб'ється» в нижню частину спектра, на частоту близько 5 

кГц. Якщо ми тепер спробуємо припустити отриманий цифровий сигнал через 

ЦАП і прослухати результат, то ми почуємо на фоні музики перешкоду на частоті 

5кГц. Перешкода «перемістилася» з нечутної ультразвукової області в чутну об-

ласть. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що аліасинг є небажаним явищем 

під час дискретизації сигналу. Наприклад, при оцифруванні зображення аліасинг 

може призвести до дефектів в зображенні, таким як «блокові», «пікселізація» кор-

дону або муар. 

Як уникнути аліасинга? Перший спосіб – використовувати більш високу час-

тоту дискретизації, щоб весь спектр записуваного сигналу вмістився нижче поло-

вини частоти дискретизації. Другий спосіб – штучно обмежити спектр сигналу 

перед оцифруванням, наприклад, за допомогою, фільтрів низьких частот (НЧ-
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фільтри, low-pass filters). Такі фільтри пропускають без зміни всі частоти нижче 

заданої, і видаляють з сигналу всі частоти вище заданої. Ця гранична частота на-

зивається частотою зрізу (cutoff frequency) фільтра. У разі застосування таких  фі-

льтрів перед АЦП їх  ще називають анти-аліасінговими, оскільки вони запобіга-

ють виникненню аліасинга під час оцифрування сигналу. Частота зрізу анти-

аліасінгових фільтрів встановлюється рівною половині частоти дискретизації. 

Розглянемо, що відбудеться, якщо в прикладі з записом музики і перешкоди 

застосувати анти-аліасінговий фільтр перед оцифруванням сигналу. Так як часто-

та дискретизації становить 44.1 кГц, то частота зрізу фільтра встановлюється на 

22 кГц. Таким чином, фільтр буде пропускати без зміни всі сигнали, спектр яких 

лежить нижче 22 кГц (музику), і придушувати всі сигнали, зі спектром вище 22 

кГц (у тому числі - і перешкоду). Після застосування фільтра з сигналу зникне пе-

решкода, і спектр отриманого сигналу буде лежати нижче 22 кГц. Коли цей сиг-

нал буде поданий на АЦП, аліасинг не виникає і за отриманою цифрового запису 

можна буде правильно відтворити вихідну музику (без перешкоди). 

В реальних АЦП майже завжди вбудовується анти-аліасінговий фільтр. За-

звичай ефект від штучного обмеження спектра цілком прийнятний, тоді як аліа-

синг - неприпустимий. Однак не завжди штучне обмеження спектра гарно впли-

ває на записуваний сигнал. Наприклад, у разі оцифрування музики на низькій час-

тоті дискретизації 11 кГц доводиться фільтрувати із спектру музики всі частоти 

вище 5.5 кГц. У результаті цього музика втрачає в якості (хоча зазвичай такі втра-

ти краще, ніж аліасинг). При оцифруванні зображень необхідно акуратно проек-

тувати анти-аліасінговий фільтр, щоб зміна спектру зображення не спричинило 

видимих артефактів (таких як пульсації поблизу різких кордонів). 
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2.2 Дискретне перетворення Фур'є 

2.2.1 Перетворення Фур'є 

 

Багато сигналів зручно аналізувати, розкладаючи їх на гармоніки. Для цього 

є кілька причин. Наприклад, подібним чином працює людське вухо. Воно розкла-

дає звук на окремі коливання різних частот. Крім того, можна показати, що сину-

соїди є "власними функціями" лінійних систем (тому що вони проходять через 

лінійні системи, не змінюючи форми, а можуть змінювати лише фазу і амплітуду). 

Ще одна причина в тому, що теорема Котельникова формулюється в термінах 

спектру сигналу. 

Перетворення Фур'є (Fourier transform) – це розкладання функцій на синусо-

їди (далі косинусні функції ми теж називаємо синусоїдами, тому що вони відріз-

няються від "справжніх" синусоїд тільки фазою). Існує кілька видів перетворення 

Фур'є. 

1. Неперіодичний безперервний сигнал можна розкласти в інтеграл Фур'є. 

2. Періодичний безперервний сигнал можна розкласти в нескінченний ряд 

Фур'є. 

3. Неперіодичний дискретний сигнал можна розкласти в інтеграл Фур'є. 

4. Періодичний дискретний сигнал можна розкласти в кінцевий ряд Фур'є. 

Комп'ютерні системи здатні працювати тільки з обмеженим обсягом даних, отже, 

реально він здатний обчислювати тільки останній вид перетворення Фур'є. Розг-

лянемо його докладніше. 

 

2.2.2 Комплексне ДПФ 

 

До сих пір ми розглядали ДПФ від дійсних сигналів. Узагальнимо тепер 

ДПФ на випадок комплексних сигналів. Нехай x [n], n = 0, ..., N-1 - вихідний 

комплексний сигнал, що складається з N комплексних чисел. Позначимо X [k], k = 
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0, ... N-1 - його комплексний спектр, також складається з N комплексних чисел. 

Тоді справедливі такі формули прямого і зворотного перетворень Фур'є: 

, 

. 

 

Якщо за цими формулами розкласти в спектр дійсний сигнал, то перші N / 2 

+ 1 комплексних коефіцієнтів спектра будуть збігатися зі спектром "звичайного" 

дійсного ДПФ, представленим в "комплексному" вигляді, а інші коефіцієнти бу-

дуть їх симетричним відображенням відносно половини частоти дискретизації. 

Для косинусних коефіцієнтів відображення парне, а для синусних - непарне. 

2.3 Перетворення Гільберта 

При модуляції і аналізі сигналів важливе прикладне значення має перетво-

рення Гільберта і пов'язане з ним поняття аналітичного сигналу. У разі викорис-

тання методів цифрового оброблення, перетворення Гільберта отримало велике 

поширення для формування сигналів з односмуговою модуляцією (SSB), а також 

під час демодуляції сигналів. 

Перетворення Гільберта для будь-якого довільного сигналу являє собою іде-

альний широкосмуговий фазообертач, який здійснює поворот початкових фаз усіх 

частотних складових сигналу на кут, рівний 90 градусам (на pi/2). Застосування 

перетворення Гільберта дозволяє виконувати квадратурну модуляцію сигналів, у 

кожній координаті модульованих сигналів виділяти значення обвідної і миттєвої 

фази та частоти сигналу, виконувати аналіз каузальних систем оброблення сигна-

лів. Таким чином, перетворення Гільберта, по суті, являє собою ідеальний фазоо-

бертач, який здійснює фазовий зсув на 90 градусів усіх частотних складових сиг-

налів одночасно[8]. 
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3 СУЧАСНІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМНО ВИЗНАЧЕНИХ СИСТЕМ  

ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

3.1 GNU Radio 

Відліки сигналу після попередньої обробки в FPGA через систему драйвера 

потрапляють на обробку в додаток GNU Radio, яке містить набір блоків з оброб-

ки сигналів. Додаток або проект GNU Radio представляється у вигляді графа, ву-

зли якого відображають блоки оброблення сигналів, а ребра - потоки даних між 

блоками. Блоки, які реалізують складні алгоритми обробки сигналів виконані на 

мові C ++. Кожен блок характеризується параметрами, які позначають кількість 

вхідних і вихідних портів, тип даних, який вони обробляють. Пакет включає на-

бір бібліотек, кожна з декількох блоків для обробки сигналів. Для підключення 

бібліотек, реалізованих на мові С ++ з керуючим скриптом, написаному на 

Python використовується генератор інтерфейсу SWIG. Програми на C ++ реалі-

зують алгоритми, Python використовується для формування потокового графа, 

об'єднання блоків і запуску програми на виконання. При використанні SWIG усі 

бібліотеки на C ++ стають доступними з вихідного програмного коду на Python. 

Система GNU Radio містить класи для інтерфейсу з USRP і їх використання  ре-
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комендується розробникам.

 

Рис 3.1.1 – Основне робоче поле програми 

На рисунку 3.1.1 можна побачити головну робочу зону у програмі GNU 

Radio. Інтерфейс є дуже простим і дозволяє швидко створювати різноманітні 

цифрові системи обробки. Крім цього є можливість повністю змоделювати сис-

тему і перевірити її роботу на тестових данних у режимі реального часу, або без 

нього, якщо система є досить складною і обчислювальної потужності 

комп’ютера не вистачає.  

На рисунку 3.1.2 показані одні з багатьох елементів візуалізації данних у 

програмному пакеті GNU Radio. Окрім представлених водоспаду та графіку спе-

ктру також доступні візуалізатори QAM-сигналів і навіть сигналів аналогового 

телебачення. 
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Рис 3.1.2 – Елементи візуалізації сигналів 

 

3.2 webSDR 

 

WebSDR це програмно-визначений приймач, під’єднаний до мережі Інтер-

нет, і він дозволяє багатьом користувачам одночасно прослуховувати ефір. Тех-

нологія SDR дозволяє усім користувачам настроюватись незалежно один від од-

ного і прослуховувати різні сигнали із різними видами модуляції. На рисунку 

3.2.1 можна побачити плату попередньої цифрової обробки. Посередині плати 

знаходиться FPGA-мікросхема, зліва від неї АЦП, справа зверху – Ethernet-чіп. 

Приймач працює у діапазоні 0-40 МГц, оцифровує усю полосу частот і посилає ці 

дані на Linux сервер, який програмно обробляє цей потік і посилає кожному кори-

стувачу окремий аудіо-потік. 
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Рис 3.2.1 – Плата попередньої цифрової обробки 

На рисунку 3.2.2 зображено веб-інтерфейс webSDR.  

 

Рис 3.2.2 – Вигляд веб-інтерфейсу 

Веб-інтерфейс є інтуїтивно зрозумілим і досить зручним. Основну частину 

екрану займає  водоспад (waterfall), де можно побачити на яких частотах є 

радіомовлення. Також можна вибирати режим демодуляції і ширину полоси, яка 

буде демодулюватись. 
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4 ЕКСПЕРИМЕНТ ІЗ ПРОГРАМНИМИ ГЕНЕРАЦІЄЮ ТА 

ПРИЙОМОМ СИГНАЛУ 

 

Суть експерименту заключається у тому, щоб за допомогою підручних засо-

бів, програмним методом згенерувати, передати та прийняти радіосигнал, а також 

оцінити його характеристики. Метою експерименту є оцінка часу, необхідного 

для організації такого роду зв’язку та оцінка самої можливості такого зв’язку. 

4.1 Формування радіосигналу на Raspberry Pi 3 

 

Рисунок 4.1 “Запуск програми” 

У якості програмного забезпечення, яке буде грати роль джерела радіосигна-

лу, був обраний open-source проект PiFmRds, який дозволяє частотно модулювати 

звукові файли у форматі .wav, і відповідно змінювати рівень напруги на одному з 
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виводів GPIO плати Raspberry 3. До необхідного порта були під’єднана антена, у 

вигляді мідного дроту завдовжки приблизно 60 см. Тепер випромінюваний сигнал 

необхідно прийняти і обробити. 

4.2 Прийом радіосигналу та аналіз спектру та успіш-

ності експерименту 

На початковому етапі експерименту, так як випромінювання велось у FM-

діапазоні, потрібний сигнал приймався FM-приймачем у смартфоні. Потужність 

Raspberry було досить для того, щоб якість звуку на падала на відстані до 100м 

при умові відсутності перешкод між Raspberry та телефоном. 

Так як під рукою був лише приймач Realtek RTL2838 то було прийнято рі-

шення задіяти його. На комп’ютер було встановлене програмне забезпечення 

GQRX – яке являє собою графічну оболонку для GNU Radio.  

 

Рисунок 4.2 “Вибір приймача” 

 

Обираємо під’єднаний пристрій і нажимаємо кнопку “Пуск” 
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Рисунок 4.3 “Наша власна радіосанція” 

 

Можемо побачити нашу FM станцію. Сигнал є досить потужним через те, що 

передавач і приймач знаходяться на відстані менше 1 м один від одного. Крім 

цього наша станція займає дуже широку смугу частот, і відсутність фільтрів дуже 

добре спостерігається. 

 

 

Рисунок 4.4 “Інші радіостанції” 
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Налаштувались на стандартну FM-станцію для перевірки правильності робо-

ти приймача. 

 

 

 

Рисунок 4.5 “Інші радіостанції при збільшенні підсилення” 

 

Якщо трохи збільшити підсилення приймача то ще краще можна побачити і 

інші радіостанції. 
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Рисунок 4.6 “Випромінювання на гармоніках” 

 

Так як радіосигнал на Raspberry не проходив через ніякі фільтри, то прогно-

зувалися дуже потужні випромінювання на гармоніках основного сигналу. Як ба-

чимо, прогнози здійснилися, і не тільки на першій гармоніці, а аж до 4. 

 

 

Рисунок 4.7 “Випромінювання на 4 гармоніці” 
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Цікавим виявилось те, що за допомогою даного приймача можна прослухо-

вувати звукові доріжки аналогового телебачення: 

 

Рисунок 4.8 “Звук аналогового телебачення” 

 

На даному рисунку можна побачити звукову доріжку Першого Національно-

го телеканалу. 

 

Як результат, можна сказати, що експеримент є вдалим і виявилось що для 

аматорських цілей організувати SDR – зв'язок не є чимось складним і може бути 

виконаний не виходячи за рамки готових рішень, причому це не займе багато ча-

су. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯ 

Вступ 

Так як у ході виконання цієї дипломної роботи буде застосовуватись 

комп’ютерна техніка, то доцільно буде розкрити такі питання охорони праці:  

робоче приміщення, його мікроклімат рівні шумів, рівень освітлення,  електробе-

зпека, пожежна безпека, правила ОП під час роботи з ЕОМ, санітарно-оздоровчі 

перерви. 

У робочому приміщенні буде знаходитись два ноутбуки, один принтер та 

електронні прилади побутового призначення. 

5.1 Опис робочого приміщення 

Робоче приміщення буде розміщено на третьому поверсі багатоповерхового 

офісного будинку, буде мати два вікна (2.1(м) ∙ 1.4(м)), які будуть виходити на 

Південь. 

Характеристики розмірів приміщення приведені в Таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Характеристика Позначення Величина, м 

Довжина a 8 

Ширина b 6 

Висота h 2,7 

 

На виділеній площі буде виділено два робочих місця. Схематичний план 

приміщення та обладнання наведено на Рисунку 5.1. 
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Рисунок 5.1– Схематичний план приміщення. 

Реальна площа, та мінімально необхідна по нормативним значенням  [9] на 

одне робоче місце наведені в Таблиці 5.2. 

З приведених даних робоче місце задовольняє вимогам 

Таблиця 5.2 

Характеристика 
Нормативне значен-

ня 
Фактичне значення 

Площа, S (м2) 6 24 

Об’єм, V (м3) 20 64,8 
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5.2 Умови мікроклімату 

Умови мікроклімату включають в себе такі характеристики [10]: 

інтенсивність інфрачервоного опромінення, температура поверхні і повітря, 

відносна вологість повітря і його швидкість руху. 

 У приміщенні будуть використовуватись обчислювальна техніка тому бу-

демо використовувати оптимальні показники. Робота яка буде виконуватись буде 

сидячою, без фізичного навантаження, то за [10] така робота включається у кате-

горію Iа. У Таблиці 6.3 наведемо фактичні та оптимальні умови праці у примі-

щенні. 

Таблиця 5.3 

 Оптимальні умови 

Період року 
Температура 

повітря,°С 

Вологість по-

вітря, % 

Швидкість 

повітря 

м/с 

Теплий 23–25 40–60 0,1 

Холодний 22–24 40–60 0,1 

 Фактичні умови 

Період року 
Температура 

повітря,°С 

Вологість по-

вітря, % 

Швидкість 

повітря м/с 

Теплий 24–27 40–50 0,15 

Холодний 19–22 40–50 0,1 

 

Оптимальні умови праці можна вважати досягнутими так як більшість пока-

зників задовольняє вимогам. Бажаним буде встановити кондиціонер, який буде 

задовольняти оптимальним вимогам по вологості і температурі у холодну пору 

року. 

Кондиціонер потрібно вибирати з урахуванням тепло-надходжень. Розраху-

ємо потужність: 
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𝑄𝑥 = 𝑄з + 𝑄𝑜 + 𝑄𝑝                                              (5.2.1) 

де 𝑄з– зовнішня потужність; 

𝑄𝑜–потужність, які виділяють прилади, Вт; 

𝑄𝑝– потужність, які виділяють робітники, Вт; 

𝑄з = 𝑞0 ∙ 𝑉 = 𝑞0 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = [
Вт

м3
] ∙ [м] ∙ [м] ∙ [м] = 30 ∙ 8 ∙ 6 ∙ 2,7 = 3,9 [кВт] (5.2.2) 

𝑄𝑜 = 𝑛𝑘 ∙ 𝑄𝑜𝑘 = 1 ∙ [Вт] = 5 ∙ 300 = 1,5 [кВт]                   (5.2.3)  

𝑄𝑝 = 𝑛𝑝 ∙ 𝑄𝑜𝑝 = 1 ∙ [Вт] = 2 ∙ 140 = 280[Вт]                    (5.2.4)  

Просумуємо усі потужності (6.2.2),(6.2.3),(6.2.4) у (6.2.1): 

𝑄𝑥 = 𝑄з + 𝑄𝑜 + 𝑄𝑝 = [Вт] + [Вт] + [Вт] = 3900 + 1500 + 280 = 5680 [Вт] 

Із коефіцієнтом допуску 1.2 мінімально потужний кондиціонер повинен бу-

ти 6,8[кВт]. Отже рекомендацією є встановлення кондиціонера Gree GWH24QE-

K3NNC2A потужністю 7 [кВт]. 

Буде проводитись вологе прибирання та провітрювання для боротьби із пи-

лом та для нормалізації повітря. 

Ніякі роботи із шкідливими речовинами проводитись не будуть, тому і в по-

вітрі їх не буде. 

5.3 Освітлення робочого приміщення 

5.3.1 Природне освітлення 

 У приміщенні встановлені два вікна у одній стіні сумарною площею 5,88 

(м2), які будуть забезпечувати природнє бокове освітлення. 

 Розрахуємо нормоване значення КПО: 

𝑒𝑁 = 𝑒𝑛 ∙ 𝑚𝑁 = 1 ∙ 0.9 = 0.9;                                 (5.3.1) 

де 𝑒𝑛– значення КПО за таблицями 1 та 2 [3]; 

𝑚𝑁–коеф. світлового клімату за таблицею 4 [3]; 

          N–номер групи забезпеченості. 

Розрахуємо фактичне КПО [11]: 
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𝑒ф = (𝜀б ∙ 𝑞 + 𝜀зд ∙ 𝑅) ∙ 𝑟1 ∙
𝜏0

𝐾з
;                                        (5.3.2) 

де  𝜀б –геометричний КПО при бічному висвітленні; 

𝑞 – коефіцієнт нерівномірної яскравості неба; 

𝜀зд–геометричний КПО при бічному висвітленні; 

𝑅–коефіцієнт відносної яскравості конфронтуючої будівлі; 

𝑟1–коефіцієнт, що враховує підвищення КПО завдяки світлу, яке відбивається 

від поверхонь приміщення 

𝜏0–загальний коефіцієнт світло-проникнення;  

𝐾з–коефіцієнт запасу.  

Сонячне світло не буде закриватись іншими будівлями, тому коефіцієнт 𝜀зд 

прирівняємо нулю. Отже із формули (5.3.2) маємо: 

𝑒ф = (𝜀б ∙ 𝑞) ∙ 𝑟1 ∙
𝜏0

𝐾з
= (0.9 ∙ 0.58) ∙ 1.7 ∙

0.67

1.2
= 1.5;                   (5.3.3) 

5.3.2 Штучне освітлення 

Характеристиками штучного освітлення є: освітленість робочої поверхні, 

показник дискомфорту, пульсації освітленості. 

Нормативні значення за [11] із урахуванням того факту, що використовуєть-

ся загальна система освітлення є такими: 

- Робоча поверхня повинна бути освітлена не менш ніж 300 (лк); 

- Показник дискомфорту не повинен перевищувати 40; 

- Коефіцієнт пульсації освітленості не повинен перевищувати 15%; 

Визначимо рівень освітленості у кабінеті: 

𝐸ф =
𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑧
;                                           (5.3.4) 

де 𝐹л– світловий потік однієї лампочки; 

N–кількість наявних ламп; 

𝑛–кількість лампочок на одну лампу; 
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𝜂–коефіцієнт використання світлового потоку; 

𝑆–площа кімнати; 

𝑘𝑧–запасний коефіцієнт, візьмемо 1.4; 

𝑧–коеф. нерівномірності, прирівняємо 1.1. 

Звичайні флюоресцентні лампи ЛБ-40 генерують світловий потік 𝐹л =

3150 (лм). 

Під стелею буде закріплено 6 світильників Л201Г220-25У4, у кожній буде 

по 4 лампи. 

Тепер необхідно порахувати індекс приміщення, який потім буде викорис-

товуватись при розрахунку коеф. використання світлового потоку. Порахуємо йо-

го за формулою: 

𝑖 =
𝑎 ∙ 𝑏

(ℎ𝑐 ∙ (𝑎 + 𝑏)
=

8 ∙ 6

2 ∙ (8 + 6)
= 0,5                          (5.3.5) 

де –a і b – розміри приміщення, ℎ𝑐–висота підвісу світильника. Звідси 𝜂 =

0.33.  

 Тепер визначимо рівень освітленості (6.3.4): 

𝐸ф =
𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑧
=

3150 ∙ 4 ∙ 6 ∙ 0.33

48 ∙ 1.4 ∙ 1.1
=

24948

739,2
= 337,5(лк) 

За розрахунками бачимо, що розрахована освітленість відповідає нормам  

[11].  

5.4  Рівні шуму у робочому приміщенні 

 Єдиним джерелом шуму у приміщенні буде виступати ЕОМ, а конкретніше 

охолоджувальні елементи у вигляді кулерів, причому рівень генеруємого шуму 

від них не перевищує 50 [дБА], тому за [9] допустимі норми не  перевищуються 
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5.5  Електробезпека 

Робоче приміщення повністю відповідає ДСанПіН 3.3.2.007-98 і не має дже-

рел підвищеної електронебезпеки. Для комп’ютерів зроблена групова мережа. У 

приміщенні біля входу наявний аварійний вимикач, який відрубає усі електропри-

лади окрім освітлення. 

5.6  Пожежна безпека 

Кімната відноситься до класу П–IIа через наявність твердих і волокнистих ре-

човин згідно [12]. Офісна будівля має категорію В за пожежною та вибохопожеж-

ною небезпекою. 

У кімнатах із ЕОМ наявні дві штуки вуглекислотних вогнегасників ВВК-3,5. 

При цьому у коридорах наявні вогнегасники ВХП-10, як вказано у [13]. 

У офісній будівлі є два аварійні виходи: один веде до вулиці, а інший до вулиці 

через головний вхід. Двері, звісно повинні відчинятись назовні. Характеристики 

наведень у Таблиці 5.4 відповідають нормам [14]. 

Таблиця 5.4 

Характеристика  
Нормативне значен-

ня, м 

Фактичне значення, 

м 

Висота дверних про-

різів 
не менше 2 2,3 

Ширина дверних 

прорізів 
не менше 0,8 1 

Ширина проходу для 

евакуації 
не менше 1 2  

Ширина коридору не менше 2 2 

Число виходів з ко-

ридору 
не менше 2 2 

Ширина сходового не менше 1 1,3 



38 

 

 

маршу 

Висота поруччя схо-

дів 
не менше 0,9 1 

У будинку встановлені датчики диму СПД-3, які складають складову пожежної 

сигналізації та знаходяться на стелі.  

Отже, можна сказати, що усі норми дотримані. 

5.7  Правила охорони праці, під час роботи з ЕОМ 

Комп’ютери та їх екрани  у приміщенні відповідають нормам [9] та [14] та ста-

ндарту VESA. 

В Таблиці 5.5 наведемо фактичні і нормативні параметри робочого місця. 

Таблиця 5.5 

Характеристика 
Нормативне значен-

ня, мм 

Фактичне значення, 

мм 

Висота робочої пове-

рхні 
680-760 710 

Висота простору для 

ніг 
не менше 600 620 

Ширина простору 

для ніг 
не менше 500 600 

  

Таким чином робочий кабінет повністю відповідає вимогам охорони праці та 

її стандартам. 
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6 ВИСНОВКИ 

У ході роботи були розглянуті теоретичні основи роботи такої технології як 

SDR, розглянуті сучасні програмні рішення у цій області та була здійснена спроба 

програмно створити радіосигнал і програмно ж його і обробити для того, щоб 

оцінити можливий час і складність організації подібного роду зв’язку. У резуль-

таті експерименту виявлено обов’язкову необхідність наявності фільтрів на вихо-

ді цифрового передавача щоб запобігти випромінюванню на гармоніках сигналу. 

Окрім цього показано, що на аматорському рівні створення робочої SDR-системи 

не є складним завданням через наявність великої кількость готових рішень і відк-

ритих проектів.  

Отже одним із перших рішень при проектуванні програмно визначеної радіо-

системи це обрання схеми приймача – з гетеродуванням, чи без. Супергетеродин-

на схема дозволяє отримати більшу чутливість, але виключає можливість роботи 

у всьому можливому діапазоні одночасно, що часто буває досить корисно. 

Так як подальша розробка буде виконуватись на основі готових рішень і се-

рійних мікросхем дуже важливим стає синхронізація смуг пропускання передава-

ча і приймача. Бо буде не дуже добре, коли приймач може обробляти смугу у 10 

МГц, а передавач – тільки 2МГц. 

Отже, технологія SDR хоча і стала дуже популярною, але ще активно розви-

вається і тому багато рішень ще не до кінця відпрацьовані. 



40 

 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Пронин К. Проектирование, оптимизация и моделирование 

SDR.//Электронные компоненты.-2012.-№2.-С.49-53. 

2. Гасанов О. Принципы построения радиоприемников с цифровой 

обработкой сигнала// Электронные компоненты.-2010.-№12-С.63-65. 

3. Чалил М. Реализация цифрового радио/Электронные компоненты.-2013.- 

№5.-С.37-41. 

4. Проектирование, оптимизация и моделирование SDR. URL: 

http://ns1.ecomp.ru/leader-r/review/2187/doc/59223/ 

5. Kenington P. B. RF and Baseband Techniques for Software Defined 

Radio / P. B. Kenington // Artech House, 2005. — 352 pp. 

6. Software Defined Radio. Edited by Walter Tuttlebee. / W. Tuttlebee // 

John Wiley & Sons, Ltd — 2002. — 402 pp. 

7. Software Defied Networks 

A Comprehensive Approach Edited by Paul Göransson Chuck Black. / W. Tuttlebee // 

John Wiley & Sons, Ltd — 2002. — 353 pp. 

8. Cognitive Radio Communications and Networks Edited by Alexander M. Wyglinski. 

/ W. Tuttlebee // John Wiley & Sons, Ltd — 2010. — 737 pp. 

9.  1. р. 2. ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і норми роботи з  

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних  

машин”. №382/3675.  

10.  ДСН 3.3.6.042-99 „ Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” - К.: 

11.  ДБН В. 2. 5. – 28– 2006 «Природне і штучне освітлення». 

12.  НАПБ Б.03.002-2007. Нормы определения категорий помещений. помещений.  

13. ISO 3941:77 Класифікація пожеж. 

14.  НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні 



41 

 

 

 


