
 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою даної роботи є розробка системи виявлення рухомих об’єктів на 

основі масиву геоданих. 

Об’єкт дослідження: системи виявлення рухомих об’єктів на основі 

масиву геоданих. 

Предмет: розробка системи виявлення рухомих об’єктів. 

Робота складається з 5 розділів, в яких розглянуто аналогічні системи 

закордонного виробництва виявлення рухомих об’єктів різних типів, 

проаналізовано принципи їх роботи, приведено коротке порівняння. 

Розглянуто методи аналізу сейсмічних сигналів, досліджено їх природу та 

особливості. Розглянуто елементну базу  для реалізації такої системи.  

Розглянуто проблеми охорони праці та безпеки під час роботи. 

Дипломну роботу виконано на 65 сторінках, що містять 24 ілюстрацій, 9 

таблиць, 15 використаних джерел та 1 додаток. 

Ключові слова: система виявлення, масив геоданих, сейсмічні коливання. 



 

 

ANNOTATION 

The purpose of this work is to develop a system for detecting moving objects 

based on an array of geodata. 

Object of research: systems for detecting moving objects based on a 

geodatabase. 

Subject: developing a system for detecting moving objects. 

The work consists of 5 sections, in which similar systems of foreign production 

are considered, the detection of moving objects of various types, the principles of 

their work are analyzed, a brief comparison is given. The methods of seismic signals 

analysis are considered, their nature and features are investigated. The element base 

for implementation of such a system is considered. Problems of work safety and 

safety during work are considered. 

The thesis was completed on 65 pages, containing 24 illustrations, 9 tables, 15 

sources and 1 application. 

Keywords: detection system, geo data, seismic fluctuations. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

ЛЕП – лінії електро-передач 

ДПФ – дискретне перетворення Фур'є 

ШПФ – швидке перетвореня Фур'є 

АЧХ – амплітудно частотні коливання 

АКФ – автокореляційна фукція 

ЧЕ – чутливий елемент 

ВП – вхідний підсилювач 

МК – мікроконтролер 

ПЗ – пристрій запам’ятовування 

СЗ – схема зв’язку 

БПО – Блок пост обробки 

USART – Universal synchronous-asynchronous receiver/transmitter 

TD – transmitted data 

RD – received data 
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ВСТУП 

При організації охорони території широко використовуються сейсмічні  

системи пасивної локації, які доцільно використовувати для охорони ділянок 

з великою площею [1]. Інтелектуальні системи пасивної локації призначені для 

попереднього виявлення, ідентифікацію типу та місця знаходження 

порушника на території, яка охороняється. Однією з переваг сейсмічних 

сенсорів є їх візуальна прихованість та відсутність власного випромінення, що 

ускладнює попереднє виявлення сенсорів порушником. Недоліком сейсмічних 

систем пасивної локації є низька завадостійкість при потенційно високій 

імовірності виявлення (не менше 0,9) в умовах дії різних сейсмічних завад 

природньо-кліматичного та техногенного характеру [2,3]. 

Одним з актуальних напрямкам розвитку інтелектуальних сейсмічних 

систем охорони периметра є підвищення  достовірності виявлення і 

класифікація типів порушників (людина, група людей, наземна техніка) в 

умовах впливу чисельних завад природно-кліматичного, біологічного та 

техногенного характеру [1,2]. 

При русі людини або техніки виникають сейсмічні коливання, які можна 

умовно розділити на дві складові – вертикальну та горизонтальну. 

Горизонтальна сейсмічна хвиля (поверхнева хвиля, релєєвська хвиля) 

поширюється вздовж границі поділу гірської породи та повітря. Саме вона 

реєструється сейсмічними сенсорами та в подальшому піддається обробці. 

Поширення хвилі вздовж межі поділу середовищ обумовлюють її 

характеристики, які залежать від багатьох факторів: типу гірської породи її 

станом, анізотропії, станом поверхні та інших факторів. При аналізі такого 

роду  сигналів необхідно враховувати наявність природних мікросейсмів 

(будівництво, дерева, ЛЕП, дороги). Таким чином, корисний сигнал від 

порушника виникає в умовах чисельних завад [2,3]. Слід зауважити, що 

діапазони основних характеристик корисних сигналів і завад перекриваються.  
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Задача виявлення та класифікації рухомих об’єктів в системах пасивної 

локації вирішується шляхом аналізу сигналів, які фіксуються сенсорами при 

переміщені людини, групи людей, автомобіля в зоні спостереження. 

Характеристики сигналів визначаються умовами збудження коливань, 

фільтруючими властивостями фізичного середовища (пружністю, 

поглинанням гірської породи) та характеристиками приймальної апаратури. 

Так, наприклад при промерзанні поверхневого шару гірської породи рівень 

сейсмічних сигналів зменшується. Спектр сигналу залежить від типу гірської 

породи(пісок, глина, гравій) і його станом (вологий, сухий, рихлий), 

анізотропії (наявністю неоднорідності, наприклад канав) станом підстильної 

поверхні (трава, сніг, гладка або нерівна) та інших факторів. Також необхідно 

враховувати наявність природніх мікросейсмів, обумовлених близько 

розташованими будівельними механізмами, корінням великих дерев, 

огородженням та нестійкими будівельними конструкціями при сильному вітрі. 

Таким чином «корисний» сигнал від порушника виникає в умовах чисельних 

завад [3]. При цьому діапазони основних характеристик «корисних» сигналів 

та завад, як правило перекриваються.  

При розробці систем виявлення рухомих об’єктів велике значення має 

ефективність алгоритму виділення корисного сигналу на фоні штучних та 

природніх завад. Основна проблема реалізації ефективного алгоритму 

обумовлена нестаціонарністю сейсмічних сигналів. Саме тому оптимізація 

алгоритму повинна базуватися на результатах аналізу структури сигналів. 

Розкладуючи сигнал на складові. Таким чином можна визначити характерні 

ознаки, які відрізняють корисний сигнал від завад.   

Метою дослідження є розробка системи, методів та алгоритмів виявлення 

та класифікації рухомих об’єктів, призначених для пасивної локації і 

функціонуючій в реальному фоновому середовищі. Крім того, виявлення 

рухомих об’єктів повинно виконуватися в реальному масштабі часу.  

 



8 

 

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Коливання та пружні хвилі 

Найпростішим типом коливань є синусоїдальні коливання, які мають 

вигляд: 

𝑎(𝑡) = 𝑎0 sin (
2𝜋

𝑇
𝑡 + 𝜑0), 

де 𝑎0 – максимальна амплітуда коливань; 

𝑇 – період коливань; 

𝑡 – час коливань; 

𝜑0 – фазовий кут. 

Сумою декількох синусоїдальних коливань із заданою частотою та с 

випадковим значенням фаз і амплітуди будуть синусоїдальним коливанням 

тієї ж частоти. При сумуванні двох синусоїдальних сигналів різних по частоті 

на деяке значення, результатом буде коливання у вигляді биття – чергування  

періодичного збільшення та зменшення вузлів і амплітуд. Для сейсмології 

важливим є представлення коливальних процесів у вигляді послідовності 

гармонічних складових з частотами, які неперервно змінюються в часі. 

Пружними хвилями називають збурення, які мають місце бути в усіх 

середовищах: газоподібній, рідкій, твердій, які виникають в результаті 

взаємодії пружних сил. Під час розповсюдження в деяких середовищах 

пружних хвиль виникають  механічні деформації зсуву та стиснення, які 

переносяться з однієї точки в іншу. Пружні хвилі характеризуються 

амплітудою коливань, зміщенням частинок середовища, його напрямком, 

швидкістю коливань, механічним напруженням та деформацією, частотою 

коливань частинок середовища, довжиною хвилі, фазовою швидкістю і т.д. 

В газоподібних та рідких середовищах, які не мають сталої форми, 

розповсюджуються тільки повздовжні хвилі розрідження-стиснення. В такому 

випадку напрям коливань частинок середовища співпадає з напрямком 

розповсюдження хвилі. В твердому необмеженому середовищі існують хвилі 
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двох типів – повздовжні та зсувні. У повздовжніх хвилях рух частинок 

середовища паралельне напрямку розповсюдження хвилі, при цьому 

деформацією є стиснення/розтягнення та зсув. У випадку зсувних хвиль 

напрям руху частинок перпендикулярне напрямку розповсюдження хвилі, а 

деформацією є зсув. У випадку коли тверде середовище обмежене, то 

розповсюджуються лише нормальні хвилі, які є комбінацією повздовжніх та 

зсувних хвиль. 

В анізотропних середовищах властивості пружних хвиль залежать від 

напрямку розповсюдження та типу середовища. В анізотропному середовищі  

в будь-якому напрямку завжди розповсюджується три хвилі з різними 

швидкостями, а саме: квазіповздовжня та дві квазіпоперечна, в яких 

переважають повздовжні та поперечні зсуви. 

В пружному середовищі, через наявність тертя і теплопровідності, при 

розповсюдженні пружної хвилі відбувається її поглинання. Також може 

виникати дифракція хвилі при наявності на шляху розповсюдження перешкод. 

В сейсмології та сейсморозвідці переважно використовують 

низькочастотні пружні хвилі. 

1.2 Сейсмічні хвилі та їх типи 

Всі матеріали реагують на збудження двома видами пружних деформацій 

– зміна об’єму матеріалу та зміна форми. Параметри, які характеризують  

розповсюдження сейсмічних хвиль поділяють на кінематичні та динамічні. 

Кінематичні – пов’язані з вивченням фронтів та променів, вимірюванням часу 

розповсюдження хвиль. До динамічних параметрів відносять форму імпульса, 

енергію та амплітуду, спектральні особливості, поляризацію та 

інтерференцію. 

Сейсмічні хвилі поділяють на два типи: об’ємні хвилі (повздовжні та 

поперечні) та по поверхневі (хвилі Релея та хвилі Лява). Повздовжні хвилі 

розповсюджуються вздовж напрямку руху хвилі і викликають зміну об’єму 

матерії. Поперечні хвилі розповсюджуються тільки в твердих тілах, частинки 
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коливаються в напрямку, поперечному напрямку розповсюдження хвилі – 

відбувається зміна форми матерії. Характер зміни частинок в повздовжніх та 

поперечних хвилях показано на Рисунок 1 та Рисунок 2 відповідно   

 

Рисунок 1 — Рух частинок в повздовжніх хвилях. 

 

Рисунок 2 — Рух частинок в поперечних хвилях. 

Повздовжні хвилі називають Primary Waves, оскільки вони є первиними. 

В порівнянні з поперечними хвилями, які отримали назву  Secondary Waves, 

поперечні хвилі поширюються швидше. Їх швидкість на глибині до 10 км сягає 

6 км/с, швидкість поперечних – 3,5 км/с. 

Хвиля називається прямою, якщо при проходженні від джерела до 

приймача на шляху немає ніяких геологічних об’єктів, перешкод. Такі хвилі 

використовують для зняття образів гірських порід. Якщо на шляху 
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зустрічаються геологічний об’єкт, який необхідно дослідити, то хвиля 

називається прохідною.  На границях поділу породи та інших неоднорідностях 

спостерігається явище відбиття, переломлення. Поблизу границі поділу 

виникають і поширюються хвилі Релея та Лява, зображені на Рисунок 3 та 

Рисунок 4 відповідно. 

 

Рисунок 3 — Рух частинок в хвилі Релея 

 

Рисунок 4 — Рух частинок в хвилі Лява 

Результатом суперпозиції повздовжніх та поперечних хвиль є хвилі 

Релея, і виникають при наявності однієї межі поділу поверхні Землі. Ці хвилі 

мають еліптичну поляризацію, вертикальна компонента більше 

горизонтальної. При цьому горизонтальна складова при збільшенні глибини 

розповсюдження, зменшується швидше. Поверхневі хвилі Лява виникають в 

результаті суперпозиції поперечних хвиль та при наявності двох чи більше 
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границь поділу.  Швидкість поширення поверхневих хвиль сягає 3,5-4,5 км/с. 

Поверхневі хвилі завжди досягають пункту призначення після S-хвилі. 

Теоретично відношення швидкостей між повздовжніми та поперечними 

хвилями приблизно рівне √3 або 1,73. На практиці 1,78. 

Швидкість поширення поверхневих хвиль майже постійна, але пов’язана 

з частотою так, що низькочастотні поверхневі хвилі поширюються швидше 

ніж високочастотні. Це явище обумовлене наявністю дисперсії та 

інтерференції між поверхневими хвилями різної частоти. Приклад 

сейсмограми наведено на Рисунок 5. 

 

Рисунок 5 — Приклад сейсмограми 

Поверхневі хвилі поширюються на поверхні Землі. Чим глибше 

поширюється хвиля, тим менша амплітуда її коливань.  
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2 МЕТОДИ АНАЛІЗУ СЕЙСМІЧНИХ КОЛИВАНЬ ДЛЯ 

ДЕТЕКТУВАННЯ 

2.1 Швидке перетворення Фур’є 

Дискретне перетворення Фур’є на сьогодні є одним із найпопулярнішим 

та найпростішим засобом аналізу. Розглянемо вираз для дискретного 

перетворення Фур’є.  

𝑆(𝑘) = ∑ 𝑠(𝑛) ∙ 𝑒−𝑗∙
2𝜋
𝑁

∙𝑛∙𝑘

𝑁−1

𝑛=0

, (2.1) 

де 𝑛 = 0 … 𝑁 − 1, 

𝑘 = 0 … 𝑁 − 1,  

𝑁 – кількість відліків сигналу, 

𝑠(𝑛) – сигнал. 

Для обрахування одного спектрального відліку необхідно 𝑁 операцій 

комплексного перемноження і складання. Таким чином складність алгоритму 

ДПФ складає 𝑁2 операцій комплексного множення та складання. 

Оскільки складність алгоритму росте по квадратичній функції відносно 

розміру вхідного сигналу, можна досягти прискорення обрахування, якщо 

звести розрахунки 𝑁-точковго ДПФ до двох 
𝑁

2
-точкових ДПФ, як показано на 

Рисунок 6. 
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Рисунок 6 — заміна N-точкового ДПФ двома 
𝑁

2
-точкових ДПФ 

Заміна одного N-точкового ДПФ двома 
𝑁

2
-точковими ДПФ призводить до 

зменшення кількості операцій в 2 рази, але додатково потрібно виконувати 

операцію розділення послідовності на ді частини і об’єднання двох 
𝑁

2
-точкових 

ДПФ в одне N-точкове.  При цьому кожне із 
𝑁

2
-точкових ДПФ також можна 

розкласти шляхом заміни 
𝑁

2
-точкового ДПФ на два 

𝑁

4
-точкових, які в свою 

чергу можна розкласти через 
𝑁

8
-точкові ДПФ. Таке розкладання можна 

продовжувати до тих пір поки можливо розбити вхідну послідовність на дві. 

У випадку коли 𝑁 = 2𝐿, 𝐿 – додатне ціле число, можна розділити послідовність 

навпіл 𝐿 разів.   
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Рисунок 7 – розділення та об’єднання для N=8 

Існує два способи розділення та об’єднання: прорідженням по частоті та 

прорідженням по часу.   

Розглянемо алгоритм з прорідженням по часу, для цього будемо 

оперувати з коефіцієнтами ДПФ: 

𝑊𝑁
𝑘 = 𝑒−𝑗∙

2𝜋
𝑁

∙𝑛∙𝑘 , (2.2) 

Тоді вираз (2.1) можна переписати з урахуванням (2.2) наступним чином:  

𝑆(𝑘) = ∑ 𝑠(𝑛) ∙ 𝑊𝑁
𝑘

𝑁−1

𝑛=0

, (2.3) 

  Прорідженням по часу базується на розділенні вхідної послідовності 

𝑠(𝑛), 𝑛 = 0 … 𝑁 − 1, на дві послідовності половинної тривалості 𝑠0(𝑚) та 

𝑠1(𝑚), 𝑚 = 0 …
𝑁

2
− 1, таким чином, що  𝑠0(𝑚) = 𝑠(2𝑚), а 𝑠1(𝑚) = 𝑠(2𝑚 + 1). 

Послідовність 𝑠0(𝑚) містить відліки з парними коефіцієнтами, а 𝑠1(𝑚) – з 

непарними. Прорідження по часу показано на рис. 



16 

 

 

Рисунок 8 —Прорідження по часу для 𝑁 = 8 

Для реалізації процедури об’єднання розглянемо ДПФ прорідженого по 

часу сигналу: 

𝑆(𝑘) = ∑ 𝑠(2𝑚) ∙ 𝑊𝑁
2𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

+ ∑ 𝑠(2𝑚 + 1) ∙ 𝑊𝑁
(2𝑚+1)𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

= ∑ 𝑠(2𝑚) ∙ 𝑊𝑁
2𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

+ 𝑊𝑁
𝑘 ∑ 𝑠(2𝑚 + 1) ∙ 𝑊𝑁

2𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

, (2.4) 

Розглянемо першу половину ДПФ 𝑆(𝑘) для індексів 𝑘 = 0 …
𝑁

2
− 1, 

врахувавши, що 𝑊𝑁
2𝑚𝑘 = 𝑒−𝑗∙

2𝜋

𝑁
∙2𝑚∙𝑘 = 𝑒

−𝑗∙
2𝜋
𝑁
2

∙𝑚∙𝑘

= 𝑊𝑁

2

𝑚𝑘, то (2.4) 

перетворюється в наступне: 

𝑆(𝑘) = ∑ 𝑠(2𝑚) ∙ 𝑊𝑁
2

𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

+ 𝑊𝑁
𝑘 ∑ 𝑠(2𝑚 + 1) ∙ 𝑊𝑁

2

𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

= 𝑆0(𝑘) + 𝑊𝑁
𝑘 ∙ 𝑆1(𝑘), 

(2.5) 

де  𝑘 = 0 …
𝑁

2
− 1, 

𝑆0(𝑘) = ∑ 𝑠0(𝑚) ∙ 𝑊𝑁
2

𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

, 

𝑆1(𝑘) = ∑ 𝑠1(𝑚) ∙ 𝑊𝑁
2

𝑚𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

. 
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Проаналізуємо другу половину ДПФ 𝑆 (𝑘 +
𝑁

2
), для 𝑘 = 0 …

𝑁

2
− 1: 

𝑆 (𝑘 +
𝑁

2
) = ∑ 𝑠(2𝑚) ∙ 𝑊𝑁

2𝑚∙(𝑘+
𝑁
2

)

𝑁
2

−1

𝑚=0

+ ∑ 𝑠(2𝑚 + 1) ∙ 𝑊𝑁

(2𝑚+1)∙(𝑘+
𝑁
2

)

𝑁
2

−1

𝑚=0

, (2.6) 

Розглянемо коефіцієнт 𝑊𝑁

2𝑚∙(𝑘+
𝑁

2
)
: 

𝑊𝑁

2𝑚∙(𝑘+
𝑁
2

)
= 𝑊𝑁

2𝑚∙𝑘 ∙ 𝑊𝑁

2𝑚∙
𝑁
2 = 𝑊𝑁

2

𝑚∙𝑘𝑊𝑁
𝑚∙𝑁 = 𝑊𝑁

2

𝑚∙𝑘 

Аналогічно спрощується 𝑊𝑁

(2𝑚+1)∙(𝑘+
𝑁

2
)
: 

𝑊𝑁

(2𝑚+1)∙(𝑘+
𝑁
2

)
= 𝑊𝑁

2𝑚∙𝑘 ∙ 𝑊𝑁

2𝑚∙
𝑁
2 ∙ 𝑊𝑁

𝑘 ∙ 𝑊𝑁

𝑁
2 = −𝑊𝑁

𝑘 ∙ 𝑊𝑁
2

𝑚∙𝑘 

Тоді (2.6) можна записати як: 

𝑆 (𝑘 +
𝑁

2
) = ∑ 𝑠(2𝑚) ∙ 𝑊𝑁

2

𝑚∙𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

− 𝑊𝑁
𝑘 ∑ 𝑠(2𝑚 + 1) ∙ 𝑊𝑁

2

𝑚∙𝑘

𝑁
2

−1

𝑚=0

= 𝑆0(𝑘) − 𝑊𝑁
𝑘 ∙ 𝑆1(𝑘), 

(2.7) 

Використовуючи вираз 2.5 та 2.7 можна записати процедуру об’єднання: 

𝑆(𝑘) = 𝑆0(𝑘) + 𝑊𝑁
𝑘 ∙ 𝑆1(𝑘), 

𝑆 (𝑘 +
𝑁

2
) = 𝑆0(𝑘) − 𝑊𝑁

𝑘 ∙ 𝑆1(𝑘) 
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Рисунок 9 — граф алгоритму БПФ з прорідженням по часу для N=8 

Проаналізуємо ефективність. Алгоритм з прорідженням по часу для 

довжини 𝑁 = 2𝐿 вимагає 𝐿 = log2(𝑁) рівнів розділення-об'єднання. При 

цьому нижні 2 рівні (при розрахунку 2-точковго та 4-точкового ДПФ) 

використовують тільки тривіальне множення на коефіцієнти W2
0 = W4

0 = 1 та 

W2
1 = −𝑗, які можна не врахоувати. Інші 𝐿 − 2 єтапи об’єднання потребують 

N

2
 

комплексних множення. В результаті загальної кількості необхідних операцій 

комплексного перемноження для алгоритмів БПФ з прорідженням по 

часу(Qmul fft) і ДПФ(Qmul 𝑑ft) відповідно рівні:  

Qmul fft =
𝑁

2
(log2(𝑁) − 2), 

Qmul dft = 𝑁2. 

Загальна кількість необхідних операцій комплексного додавання 

(віднімання) для алгоритмів БПФ з прорідженням по часу(Qsum fft) і 

ДПФ(Qsum 𝑑ft) відповідно рівні: 

Qsum fft = 𝑁 ∙ log2(𝑁) 

Qsum fft = 𝑁2 
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Алгоритм прорідження по часу зменшує кількість необхідних операцій 

комплексного множення в 

Qmul dft

Qmul fft
=

𝑁2

𝑁
2

(log2(𝑁) − 2)
=

2 ∙ 𝑁

log2(𝑁) − 2
 разів, 

а кількість необхідних операцій додавання в 

Qsum dft

Qsum fft
=

𝑁2

𝑁 ∙ log2(𝑁)
=

𝑁

log2(𝑁) − 2
 разів. 

Таким чином для N=1024 розрахунок БПФ потребує в 256 разів менше 

операцій комплексного перемноження і в 102.4 рази менше операцій 

комплексного додавання. Із ростом N економія множителів і сумматорів 

зростає.  

2.2 Фільтрація з використанням фільтра Чебишева II роду 

Фільтр Чебишева другого роду має гладку амплітудно-частотну 

характеристику в полосі пропускання і забезпечує рівнохвильові пульсації в 

полосі загородження з амплітудою 𝐺𝑆 

 

Рисунок 10 — квадрат АЧХ аналогового нормованого ФНЧ Чебишева ІІ роду 
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Нормований ФНЧ Чебишева ІІ роду на частоті 𝜔 = 1 рад/с забезпечує 

придушення сигналу в 𝐺𝑆
2 по потужності. Основні співвідношення: 

𝐺𝑝
2 =

1

1 + 𝜀𝑝
2

, 𝐺𝑠
2 =

1

1 + 𝜀𝑠
2

; 

Необхідне придушення в зонах:  

𝑅𝑝 = 10 lg (
1

𝐺𝑝
2

) = 10 lg(1 + 𝜀𝑝
2) , дБ 

𝑅𝑠 = 10 lg (
1

𝐺𝑠
2

) = 10 lg(1 + 𝜀𝑠
2) , дБ 

𝜀𝑝 = √10
𝑅𝑝

10 − 1, 𝜀𝑠 = √10
𝑅𝑠
10 − 1 

Апроксимація квадрату АЧХ нормованого фільтра Чебишева ІІ роду: 

|𝐻(𝑗𝜔)|2 =
1

1 +
𝜀𝑠

2

𝑇𝑁
2 (

1
𝜔)

=
𝑇𝑁

2 (
1
𝜔)

𝑇𝑁
2 (

1
𝜔) + 𝜀𝑠

2
, 

де 𝑇𝑁(𝜔) = cos(𝑁 ∙ arccos(𝜔)) – поліном Чебишева N-ого порядку  

Розрахуємо фільтр Чебишева ІІ роду для таких параметрів: 

𝜔𝑝 = 2𝜋 ∙ 150
рад

с
, 𝜔𝑠 = 2𝜋 ∙ 200

рад

с
, 

𝑅𝑝 = 2 дБ, 𝑅𝑝 = 50 дБ 

Розрахуємо 𝜀𝑝 та 𝜀𝑠: 

𝜀𝑝 = √10
2

10 − 1 = 0.765 

𝜀𝑠 = √10
50
10 − 1 = 316.226 

Розраховуємо порядок фільтра N, що буде задовільнять задані параметри 

АЧХ: 

𝑁 =

arch (
𝜀𝑠

𝜀𝑝
)

arch (
𝜔𝑠

𝜔𝑝
)

=

arch (
𝜀𝑠

𝜀𝑝
)

arch (
𝜔𝑠

𝜔𝑝
)

=
6.717

0.795
= 8.445 = 9 
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2.3 Вибір базису розкладання сейсмічного сигналу 

  Сигнали послідовності кроків, записаних при русі людини показано на 

Рисунок 11.  

 

Рисунок 11 — сигнали послідовності кроків людини 

Як видно з рисунку сигнали(реакції на удари стопи) відрізняються один 

від одного. Ця відмінність обумовлена нестаціонарністю ударного збудження 

ґрунту при ходьбі і специфікою поширення коливань в ґрунті. Вагомою 

особливістю, яка об’єднує приведені сигнали є їх псевдогармонічний 

характер. Сигнали відносяться до класу фінітних. Розкладення фінітних 

сигналів в ряд Фур’є, як відомо, вимагає обрахування великої кількості 

гармонічних складових, що є не ефективно в даному випадку.  

Для  вибору правильного базису розкладання розглянемо фізику 

виникнення сейсмічних сигналів при ходьбі людини по ґрунту. Якщо 

розглядати ґрунт, як горизонтально-шаровий пружний напівпростір, 

збуджуваний імпульсними ударами по його вільній поверхні, то можна 

припустити що шари виконують функцію хвилеводів пружних коливань [4]. 

Кожен такий хвилевід в процесі руху людини п ґрунту збуджується на власній 

резонансній частоті і передає енергію пружних коливань на сейсмодатчик. 

Типовий сигнал при ударному збудженні резонансної системи має вигляд 

показаний на Рисунок 12. Використовуючи такий тип базових сигналів, можна 
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отримати більш компактне розкладання досліджуємих сейсмічних сигналів і 

визначити деяку інформацію про структуру ґрунту в місці дослідження. 

 

Рисунок 12 — Коливання резонансної системи при ударному збудженні. 

Найпростіша математична модель, яка описує такий коливальний процес 

є функція виду: 

𝐴1(𝑡) = 𝐴0 ∙
sin (

𝜋 ∙ 𝑡
𝜏𝑖

)

sin(𝜑)
∙ 𝑒

𝜋(𝜏𝑓−𝑡)

𝜏𝑖∙𝑡𝑔(𝜑) ∙ sin(𝜔𝑡) , (2.1) 

де 𝜑 =
𝜋∙𝜏f

𝜏i
 ; 

 𝜏i – тривалість імпульсу; 

𝜏f – тривалість переднього фронту; 

𝜔 – частота коливань; 

𝐴0 – амплітуда коливань. 

На Рисунок 13 зображено вид графіку, побудованого з параметрами: 

𝐴0 = 2; 𝜔 = 2𝜋 ∙ 20; 𝜏𝑓 = 0.04; 𝜏𝑖 = 0.6; 𝜑 =
𝜋 ∙ 𝜏f

𝜏i
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Рисунок 13 — графіки загасаючих коливань 

 Перевагою такої функції це можливість змінювати тривалість фронту 

наростання амплітуди коливання. Але складність виразу є недоліком. Більш 

простою є функція: 

𝐴2(𝑡) = 𝐴0 ∙ 𝑒−𝛼2𝑡2
∙ sin(𝜔𝑡) , (2.2) 

де 𝛼 – коефіцієнт загасання. 

Графік функції, яка ще називається імпульсом Пузирькова, зображено на 

Рисунок 13. Графік побудовано з параметрами: 𝐴0 = 2; 𝜔 = 2𝜋 ∙ 20; 𝛼 = 10. 

Він є симетричним відносно точки 𝑡 = 0, що не відповідає зовнішньому 

вигляду коливань на Рисунок 12. 

Більш прийнятним є використання функції, яка отримала назву імпульс 

Берланге [5]: 
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𝐴3(𝑡) = 𝐾 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒−𝛼∙𝑡 ∙ sin(𝜔𝑡) , (2.3) 

де K – розмірний коефіцієнт. 

 Функція (2.3) на відміну від (2.1), забезпечує повільніше наростання 

переднього фронту коливання. Як частковий випадок імпульсу Берлаге можна 

розглядати функції [6]: 

𝐴3(𝑡) = 𝐴0 ∙ 𝜔𝑡 ∙ 𝑒−𝛼∙𝑡 ∙ sin(𝜔𝑡) ;  (2.4) 

𝐴4(𝑡) = 𝐴0 ∙ (𝜔𝑡)2 ∙ 𝑒−𝛼∙𝑡 ∙ sin(𝜔𝑡).  (2.5) 

 Параметр 𝐴0 у виразах (2.4) та (2.5) мають розмірність амплітуди. Це 

робить функції (2.4) та (2.5) більш зручними для опису фізичних процесів. 

Графіки функцій (2.4) та (2.5) показано на Рисунок 13 в, г. При побудові 

графіка по виразу (2.4) використовувались такі значення параметрів: 𝐴0 = 1; 

𝜔 = 2𝜋 ∙ 20; 𝛼 = 25. При побудові графіка по виразу (2.5) використовувались 

такі значення параметрів: 𝐴0 = 0.15; 𝜔 = 2𝜋 ∙ 20; 𝛼 = 25. 

 Аналіз графіків показує, що для розкладення сейсмічних коливань шагів 

людини підходять функція (2.5). Функція (2.4) дає результат не сильно 

відмінний від функції (2.5), тому вона також підходить для досягнення 

поставленої мети. 

2.4 Дворівневий алгоритм виявлення рухомих об’єктів за сигналами 

сейсмічних сенсорів.   

 Виявлення рухомих об’єктів базується на визначення відмінностей 

корисного сигналу і навколишнього середовища (завадового фону). В 

більшості детекторів корисного сигналу виконується аналіз зміни в часі 

енергетичних параметрів(енергії сигналу, спектру). Сигнал розбивається на 

перекриваючі один одного кадри (вікна). Для кожного вікн розраховуються 

класифікаційні параметри, найчастіше це усереднені на заданому часовому 

інтервалі значення енергетичних параметрів, їх різниця (дельта-параметри), 

дисперсія або середньоквадратичне відхилення. Сигнал у вікні вважається 

корисним за умови якщо значення класифікаційного параметру більше 

заданого порогового значення. Порогове значення визначається 
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характеристиками навколишнього шуму і розраховується на інтервалах 

відсутності корисного сигналу. 

 Двоступінчастий алгоритм використовує поріг по значенню 

класифікаційного параметру 𝑇ℎ𝑟(𝑑) при визначенні початку і кінця корисного 

сигналу і поріг по тривалості 𝑇ℎ𝑟(𝑛), який встановлює інтервали 

підтвердження правильного спрацювання детектора. Пороги спрацювання 

детектора при визначенні початкової і кінцевої межі можуть приймати різні 

значення.  

 Двоступінчастий алгоритм виявлення рухомих об’єктів функціонує 

наступним чином [7]. Сигнали, оцифровані з частотою дискретизації 1000 Гц, 

16 біт на відлік, аналізується кадрами 256 відліків (0,256 с) з зсувом вікна 

аналізу на ¼ (0,064 с). Для кожного кадру аналізу розраховується енергетичні 

(амплітудні) параметри: енергія сигналу в n-му вікні аналізу 𝐸(𝑛) і 

середньоквадратичне відхилення для заданого часового інтервалу 𝐷(𝑛), яке є 

класифікаційним параметром детектування корисних сигналів. Прийняття 

рішення про початок корисного фрагменту сигналу відбувається в два кроки. 

На першому кроці фіксується момент часу 𝑛, для якого значення 

класифікаційного параметру 𝐷(𝑛) більше порогового значення 𝑇ℎ𝑟(𝑑). 

Другим кроком аналізується інтервал часу, протягом якого виконується умова 

𝐷(𝑛) ≥ 𝑇ℎ𝑟(𝑑). Кінцеве рішення про початок сегменту корисного сигналу 

приймається, якщо D(n) ≥ Thr(d) на інтервалі часу, рівному  𝑇ℎ𝑟(𝑛). 

Аналогічним чином приймається рішення про кінець сегменту корисного 

сигналу, тобто умова  𝐷(𝑛) < 𝑇ℎ𝑟(𝑑) повинна виконуватися на інтервалі часу, 

рівному 𝑇ℎ𝑟(𝑛) кадрам.  
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Рисунок 14 — спектр сигналу з кроками людини та без них 

  В результаті експериментів було визначено наступні значення: часовий 

інтервал усереднення миттєвих значень енергії сигналу і розрахунку 

середньоквадратичного відхилення 𝐾 = 16, поріг тривалості  𝑇ℎ𝑟(𝑛) = 8. 

Таким чином алгоритм працює з затримкою в часі: 

(𝑇ℎ𝑟(𝑛) + 𝐾) ∙ Δ𝑁 = (8 + 16) ∙ 0.005 = 1.2 𝑐, 

де Δ𝑁 – тривалість зсуву вікна аналізу сигналу. 

Порогові значення були підібрані експериментально таким чином щоб 

мінімізувати розходження у визначених початкових і кінцевих меж корисних 

фрагментів при аналізі сигналів з шумом та очищеного від шумів сигналів. 

Алгоритм дозволяє визначати місцезнаходження корисних сигналів в 

квазіреальному масштабі часу. 

При відсутності рухомих об’єктів на виході сейсмічного сенсора присутні 

випадкові сигнали (шуми), які накладаються квазіперіодичні імпульси. 

Виникаючі при русі людини. Збільшення амплітуди обвідної відбувається при 

приближенні людини до сенсора, відповідно зменшення при віддалені від 

нього і наближається характером до експоненціального закону. Корисний 

сигнал характеризується вираженою періодичністю. 
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Спектр сигналу визначається типом об’єкта, швидкістю руху, відстанню 

до об’єкта , зоною виявлення, чутливістю сейсмодатчика. Спектральні 

складові сигналу в діапазоні частот від 0 до 90 Гц обумовлені впливом на 

гірську породу одиночного порушника. При русі групи людей спектр сигналу 

сейсмічного сенсора розширюється у високочастотну область.  Слід 

зауважити, що спектральні складові вище 200-300 Гц майже неможливо 

виявити на фоні природніх мікросейсмів, оскільки приповерхневий шар 

ґрунту виступає в ролі фільтра низьких частот, тобто поглинає високі частоти. 

Оцінка періодичності і значення періоду на інтервалі виявленого 

корисного фрагменту сигналу виконується з використанням кореляційного 

методу аналізу [8] шляхом розрахунку і аналізу короткочасових 

автокореляційних функцій, або функцій середнього модуля різниці. 

Використання останнього забезпечує зниження витрат на обрахування та часу 

при обробці сигналів. 

Період кроків людини в середньому 0,6 с (750 відліків сигналу при частоті 

дискретизації 1250 Гц). Враховуючи імовірну швидкість руху об’єктів, 

діапазон пошуку періодичності сейсмічних сигналів слід обирати 0,2-0,8 с 

(256-1024 відліків). Для реалізації автокореляційних методів тривалість 

аналізуємого фрагменту повинна буди більше як мінімум в два рази (2045 

відліків), що призводить до витрат ресурсів і часу на обробку сигналу. Об’єм 

обрахунків можна скоротити використовуючи автокореляційні функції по 

енергії для заданого інтервалу часу. Графік зміни покадрових значень енергії 

сигналу від людини має квазіперіодичний характер і містить інформацію о 

періодичності аналізуємого фрагменту сейсмічного сигналу. Максимальне 

значення АКФ в заданому діапазоні пошуку періоду сигналу рівне 32 кадрам 

аналізу (32 ∙ 64 = 2048 відліків) – кількісна оцінка періодичності сигналу. 

Період сигналу відповідає короткочасовій АКФ, при якому вона приймає 

максимальне значення. В якості інтегральних характеристик періодичності 

виявленого корисного фрагменту  сигналу обертаються медіанні значення. 

Оцінка періода сигналу, дозволяє визначити швидкість пересування об’єкта в 
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зоні виявлення сейсмодатчиків. Помилки визначення періоду можуть 

корегуватися шляхом аналізу гістограм значень періодів на виділеному 

фрагменті і визначенні моди, з урахуванням кратності значень періодів. Аналіз 

спектрограм корисних сейсмічних сигналів від людини показує, що миттєві 

ДПФ спектри в момент часу між імпульсами схожі по формі на спектр фону 

навколишнього середовища. Тому доцільно буде усереднити спектр і 

розраховувати як зважену суму миттєвих спектрів с урахуванням по-кадрових 

значень спектральної енергії, Зважений таким чином спектр переважно 

містить інформацію корисних кадрах сигналу, відповідних енергетичних 

сплесків, зменшуючи вклад миттєвих спектрів на інтервалах між імпульсами.  
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Рисунок 15 — Часові графіки сигналів з кроками і без кроків та спектри цих 

сигналів 

Отримані таким чином спектр найменше залежать від рівня фану 

навколишнього середовища (природніх мікросейсмів) 

 

2.5 Метод Проні для аналізу 

 Для розкладання імпульсного сейсмічного сигналу по базовій функції 

обраній в розділі (2.1) використаємо метод, запропонований математиком 

Проні [9]. Метод дозволяє отримати апроксимацію вигляду: 

𝑦′(𝑡) = ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝑒𝛼𝑖|𝑡| ∙ 𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑖𝑡+𝜑𝑖)

𝑝

𝑖=1

, (2.6) 

де 𝑝 – це порядок моделі; 
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𝑈𝑖 – амплітуда коливальної ланки; 

𝛼𝑖 – коефіцієнт загасання коливальної ланки; 

𝑓𝑖 – власна частота коливальної ланки; 

𝜑𝑖 – фаза коливальної ланки.  

Дійсний процес моделюється комплексно-спряженою парою 𝑒𝑗(2𝜋𝑓𝑖𝑡+𝜑𝑖) 

та 𝑒−𝑗(2𝜋𝑓𝑖𝑡+𝜑𝑖). Очевидно, що модель є універсальною для вимірювання 

процедур, так як можуть бути описані постійна складова, експоненційна 

складова, «чистий» тон, наростаючі чи спадаючі коливання.    

В методі Проні знаходяться коефіцієнти 𝑈𝑖 , 𝛼𝑖 , 𝑓𝑖 , 𝜑𝑖, мінімізуючі 

середньоквадратичну помилку апроксимації початкової функції y в 𝑁 точках 

𝜎2 =
1

𝑁
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖

′)2

𝑁−1

𝑖=0

 

Застосувавши метод найменших квадратів для вирішення системи  

з (𝑁 − 𝑝) рівнянь з 𝑝 невідомими, можна знайти коефіцієнти авторегресії 

𝑎𝑘(𝑘 = 1,2, … , 𝑝) моделі (2.6). Характеристичне рівняння моделі має вигляд  

𝑧𝑝 + 𝑎1𝑧𝑝−1 + ⋯ + 𝑎𝑝 = 0 

Корні характеристичного рівняння використовуються для визначення 

власних частот і коефіцієнтів загасання. В дискретному вигляді рішення 

виглядає наступним чином 

𝛼𝑖 =
ln|𝑧𝑖|

Δ𝑡
, 𝑓𝑖 = arctg (

𝐼𝑚(𝑧𝑖)

𝑅𝑒(𝑧𝑖)
∙

1

2𝜋Δ𝑡
), 

де Δ𝑡 – період дискретизації. 

В методі Проні використовується модель, яка представляє собою набір з 

𝑝 експоненційних функцій: 

𝑦′(𝑡) = ∑ 𝑏𝑖 ∙ 𝑧𝑖
𝑛

𝑝

𝑖=1

, при 𝑝 ≤ 𝑛 ≤ 𝑁 − 1, (2.7) 

де 𝑏𝑖 = 𝑈𝑖 ∙ 𝑒𝑗𝜑𝑖;  𝑧𝑖 = 𝑒(𝛼𝑖+𝑗2𝜋𝑓𝑖)Δ𝑡 
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  Отже, при відомих значеннях коренів 𝑧𝑖, застосувавши метод 

найменших квадратів для вирішення системи з (𝑁 − 𝑝) рівнянь (2.7) з 𝑝 

невідомими, можна визначити коефіцієнти 𝑏𝑖. Корені цього рівняння 

використовуються для визначення амплітуди та фази складових: 

𝐴𝑖 = |𝑏𝑖|, 𝜑𝑖 = arctg (
𝐼𝑚(𝑏𝑖)

𝑅𝑒(𝑏𝑖)
). 

   Базові функції розкладання Проні можуть бути перетворені в функції 

(2.4) та (2.5) шляхом множення на параметр 𝑡 або 𝑡2, а амплітуда гармоніки 

повинна бути розрахована з урахуванням виразу Ai =
𝑈𝑖

2𝜋𝑓𝑖
, або Ai =

𝑈𝑖

(2𝜋𝑓𝑖)2
 . Це 

свідчить про те, що вихідний сигнал перед розкладанням Проні повинен бути 

перетворений шляхом ділення на 𝑡 або 𝑡2 відповідно. Якщо сигнал 

представлений в дискретному вигляді, то кожен його 𝑖-й відлік має бути 

розділений на вирази 𝑖 ∙ 𝛥𝑡, де Δ𝑡 – період дискретизації сигналу. 

Розглянемо на прикладі коректність такого підходу розклавши сигнал 

𝑠(𝑡) з відомими параметрами 𝑠(𝑡) = 𝑠1(𝑡) + 𝑠2(𝑡), де  

𝑠1(𝑡) = 2 ∙ (2𝜋 ∙ 25 ∙ 𝑡 )2 ∙ 𝑒−30𝑡 ∙ sin(2𝜋 ∙ 25 ∙ 𝑡) ; 

𝑠2(𝑡) = 3 ∙ (2𝜋 ∙ 30 ∙ 𝑡 )2 ∙ 𝑒−40𝑡 ∙ sin(2𝜋 ∙ 30 ∙ 𝑡) 

Сигнал 𝑠(𝑡) має дві складові з частотами 25 і 30 Гц і амплітудами 

відповідно 2 і 3 В. Графік сигналу 𝑠(𝑡) і графік його складових представлено 

на Рисунок 16. Результати розкладання сигналу 𝑠(𝑡) моифікованим методом 

Проні приведені в таблиці. Розкладання сигналу проводилось в дискретному 

вигляді. Період дискретизації був обраний рівним 𝛥𝑡 = 0.002 с 
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Рисунок 16 — графік тестового сигналу та його складових 
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3 ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ СИСТЕМ 

 Аналіз науково-технічної літератури [10,11] дозволяє розбити існуючі 

аналогічні системи на класи в залежності від типу засобів виявлення: 

- Точкові системи, використовують сейсмічний давач з круговою зоною 

чутливості 

- Розподілені системи, на основі точкових перетворювачів, які 

використовують сейсмодавачі кругової зони чутливості 

- Розподілені системи на основі протягнутих перетворювачів, 

використовують сейсмодавачі на основі чутливих кабелів. 

 

Рисунок 17 — типи сейсмічних засобів виявлення 

Розглянемо сейсмічні системи першого типу та їх характеристики.  

Сейсмічна система охорони «STI-103» виробництва фірми «Safeguards 

technology Inc» (Сполучені Штати Америки) , з геофоними давачами, які 

встановлюються в бетон, асфальт, складається з блоку процесора з 

можливістю підключення до 25 давачів на лінію. В цьому варіанті потрібно 

застосовувати дві лінії давачів для налаштування від завад та оцінки 

сейсмічного фону . 

Система «Psicon» – розробка компанії «Geoquip Inc» (Великобританія), 

має особливості у вигляді процедури навчання, яке проводиться 
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безпосередньо на місці експлуатації. Особливості обробки сигналів та 

самонавчання не дозволяє отримати деякі характеристики, забезпечує лише 

виявлення.   

Розвідково-сигналізаційний комплекс «Радиобарьер» – розробка компанії 

ООО «Полюс-СТ» (Російська Федерація), використовує ряд давачів, 

працюючих на різних фізичних принципах. Використання перемінного 

радіуса виявлення в умовах сейсмічних шумів приводить до необхідності 

проведення додаткових організаційних мір для відновлення здатності 

виявлення під час штатної роботи.    

Сейсмічний засіб виявлення «Годограф-СМ-С-1» виробництва 

«НИКИРЭТ» (Російська Федерація), представляє собою сукупність блоку 

електронного та сейсмочутливих елементів. Має недоліки при функціонуванні 

на деяких ґрунтах і досить велике споживання потужності. 

Сейсмічний засіб периметрової охорони «УПО-06Ф1 ДОЗОР» 

виробництва ВАТ «Приборный завод "Тензор"» (Російська Федерація), 

вимагає прокладання геофонів, з’єднаних електричним кабелем в два ряди на 

визначеній відстані один від одного, але забезпечує можливість створення 

досить довгих ( до 10 км)  меж охорони об’єктів.  

До приладів другого типу відносяться давачі компаній «СаусВест 

Мікровейв» (США), ОАО «НПК «Дедал» (Російська Федерація), «ГПС 

систем» (Російська Федерація) такі як  «Інтерпід Мікротрек», «ДУПЛЕТ-Р», 

«Амулет-М». Основним недоліком є широка зона виявлення і низька 

завадозахищеність, в комплексі відсутня функція локалізації місця втручання.  

Використання сейсмічних сигналів додає деякі особливості до систем 

виявлення рухомих об’єктів. Вважається що сейсмічні засоби універсальні для 

виявлення будь-яких класів рухомих об’єктів, що рухаються по поверхні 

землі. Але деякі обмеження накладаються на зони використання, наприклад, 

болото, пісок, зона будівництва, при деяких кліматичних умовах (глибокий 

сніг). Також значні завади в такі системи вносить нестаціонарність гірської 

породи, особливості місцевості (близько розташовані дерева), вплив від 
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тварин, погодні умови(сильний вітер, гроза, град) і практична складність 

налаштування у випадку великої розподіленої системи.  

Таким чином, основними напрямками розвитку систем сейсмічного 

виявлення руху є подальша мініатюризація пристроїв, реалізація передових 

стандартів мережі, максимальне зниження енерговитрат, перехід на 

акумуляторне живлення і бездротове з’єднання давачів.    
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4 ОПИС CИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ 

4.1 Загальний опис системи 

Основними напрямками модернізації систем виявлення, є мініатюризація 

приладу, реалізація передових мережевих можливостей, максимальне 

зниження енергоживлення, модернізація алгоритмів обробки вхідних даних. 

Запропонований варіант побудови сейсмічної системи виявлення 

зображений на Рисунок 18, представляє собою розподілену мережу 

інтелектуальних сейсмоприймачів, кожен з яких, крім чутливого елементу, 

містить засіб первинної обробки реєстрованих сигналів. Принциповою 

відмінністю від існуючих є децентралізація функцій обробки сигналів і 

прийняття рішень, при якій задача сигнальної обробки вирішуються на рівні 

вбудованих в давачі мікроконтролери, а кінцеве прийняття рішення і видача 

інформації – в електронному блоці, який збирає і оброблює інформацію зі всіх 

підключених пристроях. Це повинно дозволити більш ефективно локалізувати 

зону впливу, знизити чутливість до завад і в цілому привести до спрощення 

конструкції.  

 

Рисунок 18 — структура сейсмічного давача 
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В давачі (Д1), зображеному на Рисунок 18, функція реєстрації сейсмічних 

сигналів і перетворення механічних коливань навколишнього середовища в 

електричний сигнал реалізує чутливий елемент (ЧЕ). Його сигнал 

підсилюється вхідним пристроєм (ВП). Аналогово-цифровий перетворювач 

забезпечує аналогово-цифрове перетворення сигналу і на виході утворює 

цифровий сигнал,  який по шині I2C або SPI передає інформацію до 

мікроконтролера (МК). Мікроконтролер в свою чергу робить попередній 

аналіз записує необхідні данні в пристрій запам’ятовування(ПЗ) та при 

виявленні перевищення порогових рівнів надсилає через схему зв’язку (СЗ) в 

канал зв’язку виокремлений підозрілий сигнал для подальшої обробки та 

прийняття рішення на блок пост-обробки та прийняття рішення, яка з’єднана 

з загальними системами оповіщення. 

Основний функціонал системи: 

1. Реєстрація коливань поверхні з метою встановлення факту руху людини, 

групи людей або транспортних засобів за допомогою автономних 

сенсорів, акселерометрів. 

2. Попередня обробка даних, виокремлення частини сигналу в якому 

спостерігається підозріла активність. 

3. Передача пакетів з підозрілими сигналами для подальшої обробки на 

блоці пост обробки (БПО) 

4. Пост-обробка пакетів від всіх давачів та прийняття рішення щодо 

тривоги. 

Каналом зв’язку виступає бездротова мережа, що побудована по топології 

mesh-мереж. Mesh-мережа будується з вузлів, які одночасно є передавачами та 

приймачами мережі. Данні в такій мережі передаються від сусіднього до 

сусіднього поки не дійдуть до вузла призначення. Така побудова мережі 

дозволяє їй функціонувати навіть при виходу з ладу одного чи більше вузлів.    

Структура мережі зв’язку: 
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Рисунок 19 — структура мережі зв’язку  

Функція мережі: 

1. Гарантована передача даних між сенсорами в пункт моніторингу 

(ПК) для відображення поточного стану сенсорів, 

2. Двосторонній обмін даними між ПК пунктом моніторингу та 

сенсорами. 

4.2 Опис основних складових системи 

 В даному підрозділі короткий опис елементної бази яка може бути 

використана для побудови запропонованої системи. Звісно кожен окремий 

блок може бути замінений на більш точний або інший. Основні інтерфейсі 

шини, які використовувались це I2C, SPI, UART.  

4.2.1 Сенсори сейсмічних коливань 

Для детектування сейсмічних коливань можна використовувати сенсори 

прискорення – акселерометри. 

Акселерометр складається з пружини, рухомої маси та демпфера. 

Пружина прикріплюється до нерухомої частини, на пружину кріпиться маса. 

З іншої сторони до маси кріпиться демпфер, який гасить власні коливання 
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маси. Під час прискорення маси пружина деформується, на цій деформації і 

базується метод визначення прискорення. Структурна схема акселерометра 

наведена на Рисунок 20. 

 

Рисунок 20 – структура акселерометра 

Основні параметри акселерометрів: 

- Масштабний коефіцієнт – коефіцієнт пропорціональності для лінійної 

залежності між виміряним прискоренням і вихідним сигналом. 

- Робочий діапазон частот 

- Порогова чутливість – мінімальна зміна прискорення, яке спроможній 

виявити акселерометр 

- Зміщення нуля – різниця між показами приладу і проекцією 

гравітаційного прискорення на вісь чутливості при нульовому 

прискоренні. 

- Нелінійність – відхилення залежності між вихідним сигналом та 

прискоренням від лінійної при зміни прискорення.  

Основними критеріями вибору акселерометра є низьке енергоживлення, 

висока роздільна здатність, та велика розрядність вихідних даних. В таблиці 1 

наведені моделі акселерометрів. 
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Таблиця 1. 

 
Розрядність 

вихідних 

даних (біт)  

Мінімальне 

енергоживлення 

(мкА) 

Роздільна здатність 

FBA ES-T 24 10 000 ±0.25g/±0.5g/±1g/±2g 

MPU6050 16 <20 ±2g/±4g/±8g/±16g 

IIS2DH 12 < 2 ±2g/±4g/±8g/±16g 

AIS328DQ 16 < 10 ±2g/±4g/±8g 

IIS328DQ    16 < 10 ±2g/±4g/±8g 

LIS331DLH    16 < 10 ±2g/±4g/±8g 

AIS3624DQ    16 < 10 ±6g/±12g/±24g 

LIS331HH 16 < 10 ±6g/±12g/±24g 

 

4.2.2 Мікроконтролер блоку з сенсором 

Мікроконтролер для блоку давача сейсмічних коливань необхідно 

забезпечити попередню обробку даних отримуваних з сенсора акселерометра 

і мати мале енергоживлення. Архітектура мікроконтролера була обрана ARM 

оскільки вона має режими пониження енергоживлення та режим сну, що 

дозволяє значно економити живлення.  

Розмір однієї вибірки з сенсора 3 байти, з частотою дискретизації в 1 кГц, 

тому RAM має бути не менше 40 кБайт для збереження в пам’яті 10 секунд 

запису і його обробки. В таблиці 2 наведено порівняння моделей 

мікроконтролерів компанії STMicroelectronics з низьким живленням.  

Таблиця 2. 

 RAM, кБайт Flash, кБайт 
Живлення 

μA/MHz 

STM32L431 64 – 256 128 – 256 84 

STM32L432 64 128 – 256 84 

STM32L162 48 – 80 256 – 512 190 
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4.2.3 Мікроконтролер блоку обробки даних 

Мікроконтролер, що буде використовуватися для обробки даних з усіх 

приймачів повинен мати великий обсяг RAM для оброблення великих обсягів 

даних і велику частоту, для швидкого прийняття рішень. В таблиці 3 наведено 

порівняння моделей мікроконтролерів компанії STMicroelectronics з високою 

продуктивністю. 

Таблиця 3. 

 RAM, кБайт Flash, кБайт Частота, MHz 

STM32F103 6 – 90 16 – 1024 72 

STM32F105 64 64 – 256 72 

STM32F469 384 512 – 2048 180 

STM32F205 128 1024 120 

STM32F479 128 2048 180 

 

4.2.4 GPS трекер     

Для визначення точного місця знаходження, та кореляцію між давачами 

в просторі, використовується GPS модуль, який дозволяє визначити 

місцезнаходження давача. В таблиці 4 наведено порівняння моделей GPS 

модулів для трекінгу місця знаходження. 

Таблиця 4. 

 Живлення Частота, 

МГц 
Чутливість, dBm 

Трекінг Сон 

GNS 2201 12 mA 8 uA 1575.42 -146 

TC6000GN-P1 53.8 mA 15 mA 1575.42 -146 

GNS302uLP 7 mA 7 uA 1575.42 -148 

SIM28ML 16 mA 8 uA 1575.42 -148 

GNS202 15 mA 8 µA 1575.42 -148 

GNS601uLP 5 mA 7 uA 1575.42 -148 

GNS502 58.8 mA   81 uA  1575.42 -145 
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4.2.5 Канал зв’язку  

Розглянемо існуючі системи бездротового зв’язку з пониженим 

енергоживленням. Порівняння стандартів бездротового зв’язку наведено в 

таблиці 5. 

Таблиця 5. 

 Дальність Частота 
Швидкість передачі 

даних 

LoraWAN 2 – 45 км < 1 ГГц 0.3 – 50 кбіт/с 

Dash7 до 2 км < 1 ГГц 167 кбіт/с 

BLE 80 м 2.4 ГГц до 1 Мбіт/с 

Thread 100 м 2.4 ГГц 250 кбіт/с 

ZigBee 100 м 915 МГц / 2.4 ГГц 250 кбіт/с 

Z-Wave 30 м 900 МГц 10 – 100 кбіт/с 

 

LoRaWAN або Long Range Wide Area Network була представлена як 

енергоефективна технологія мережевого зв’язку дослідницьким центром IBM 

Research та компанією Semtech. Технологія базується на Semtech LoRa(™) 

PHY. LoRa працює в суб-гігагерцових діапазонах ISM (industrial, scientific and 

medical radio bands) неліцензуємих частот. Архітектура мережі представляє 

собою зірку, кінцеві пристрої підключаються до одного або декількох шлюзів 

через бездротовий зв'язок, шлюзи в свою чергу підключаються до зовнішнього 

мережевого серверу по технології IP-з’єднання. 

Переваги LoRa: 

- відкритий стандарт 

- велика дальність роботи 

- висока проникаюча здатність 

- низьке енергоживлення  

- неліцензовані частоти (109 МГц, 433 МГц, 868 МГц, 915 МГц) 

- адаптивна швидкість передачі даних 

- вбудовані механізми ідентифікації та автентифікації 
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Недоліки LoRa:  

- низька швидкість передачі 

- єдиний постачальник чіпів (Semtech) 

Dash7 Alliance Protocol (або D7A) – відкритий протокол бездротового 

зв’язку, який працює на частотах 433 МГц, 868 МГц і 915 МГц неліцензованих 

ISM/SRD діапазонів. Підтримує AES 128-бітне кодування і передачу даних  до 

167 кбіт/с, при цьому максимальний пакет даних складає 256 байт. 

Протокол базується на міжнародному стандарті ISO/IEC 18000-7, який 

описує інтерфейс для активної RFID і використовується у військовій логістиці 

США (НАТО). Остання версія протоколу DASH7 не сумісна зі стандартом 

ISO/IEC 18000-7. 

Переваги Dash7: 

- відкритий стандарт 

- досить велика дальність 

- висока проникаюча здатність 

- низьке енергоспоживання 

- неліцензовані частоти (433 МГц, 868 МГц і 915 МГц) 

Недоліки Dash7: 

- низька швидкість передачі 

- необхідно дотримуватися вимог до антени 

 

Bluetooth Low Energy (BLE) – бездротова персональна мережева 

технологія, розроблена і реалізується за підтримки Bluetooth Special Interest 

Group. Ця технологія добре підтримується і надійна для ближніх комунікацій. 

Для передачі і прийому даних необхідна енергія, тому піднімають швидкість 

передачі даних, щоб за одиницю часу передати найбільше інформації. Для 

цього в BLE прийнята швидкість передачі 1 Мбіт/с. Найголовнішим в BLE є 

те, що пристрої зв’язку вміють переходити в синхронний режим роботи. Таким 

чином пристрої знаходяться в режимі сну 99% часу, потім прокидаються на 



44 

 

короткий час, обмінюються інформацією і після знову переходять в режим 

сну. Але перед тим як переходити в режим сну відбувається синхронізація. 

Переваги BLE: 

- широко розповсюджений в світі стандарт 

- висока швидкість передачі 

- висока надійність 

Недоліки BLE: 

- деякі проблеми з автентифікацією в стандарті 

- невисока проникаюча спроможність 

Thread Networking Protocol – бездротовий мережевий протокол звузку на 

основі IP. Thread, реалізований в якості доповнення до Wi-Fi, має чіткі 

обмеження для використання домашньої автоматизації в сфері безпеки і 

енергоспоживання. Протокол базується на стандарте 6LoWPAN (IPv6 over 

Low power Wireless Personal Area Networks) – стандарт взаємодії по протоколу 

IPv6 поверх малопотужних бездротових персональних мереж стандарту  

IEEE802.15.4. Протокол забезпечує безпеку банківського класу AES і надійну 

mesh-мережу, розроблену спеціально для автоматизації. До однієї мережі 

можна підключити більше 250 автоматизованих пристроїв. Широка 

експлуатаційна підтримка режиму сну дозволяє довгостроково живити 

пристрій від автономних джерел живлення. 

Переваги Thread: 

- доповнення до Wi-Fi 

- надійна, самостійно відновлювана мережа 

- використовує перевірені відкриті стандарти 

- висока надійність 

- низьке енергоспоживання 

Недоліки Thread: 

- інтерференція і завади 

- невисока проникаюча спроможність і завади 

 



45 

 

ZigBee – специфікація мережевих протоколів верхнього рівня, 

регламентованих стандартом IEEE 802.15.4. ZigBee і IEEE 802.15.4  описують 

бездротові персональні локальні мережі (WPAN, wireless personal area 

networks). Специфікація ZigBee орієнтована на прилади, які вимагають 

гарантовану безпечну передачу даних, при відносно не великих швидкостях і 

можливості роботи мережевих пристроїв від автономних джерел живлення. 

Технологія ZigBee підтримує не тільки прості топології мережі («точка-

точка», «дерево» и «зірка»), а і самоорганізуючу і самовідновлювану 

коміркову (mesh) топологію з ретрансляцією і маршрутизацією повідомлення. 

Переваги ZigBee: 

- здатність до самоорганізації та самовідновлення  

- легкість розгортання  

- висока завадозахищеність  

- висока безпека передачі даних 

- неліцензовані частоти 

- низьке енергоспоживання (режим сну) 

Недоліки ZigBee: 

- невисока швидкість 

- велика частина трафіку витрачається на адресну інформацію, та 

синхронізацію 

- недостатньо високий рівень стандартизації  

Z-Wave – запатентований бездротовий протокол зв’язку, розроблений для 

автоматизації. Технологія використовує малопотужні та мініатюрні 

радіочастотні модулі, які вбудовуються в пристрої. Z-Wave працює в діапазоні 

частот до 1 ГГц і оптимізований для передачі прости керуючих команд з 

малими затримками. Z-Wave базується на самоорганізуючій і 

самовідновлюваній комірковій (mesh) топології, в якій кожен вузол або 

пристрій може приймати і передавати керуючі сигнали іншим пристроям 

мережі використовуючи проміжні сусідні вузли мережі. Радіо чіпи Z-Wave 

виробляються компаніями Sigma Designs та Mitsumi. 
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Переваги Z-Wave: 

- здатність до самоорганізації та самовідновлення  

- простота розгортання 

- висока завадозахищеність 

- висока безпека передачі даних 

- неліцензовані частоти 

- відсутність інтерференції з пристроями на 2.4 ГГц 

- низьке енергоспоживання 

 Недоліки Z-Wave: 

- невелика швидкість передачі даних 

- невелика проникаюча здатність  

Даля сейсмічної систем виявлення, за умови розташування давачів не далі 

ніж 100 м один від одного підходять два стандарти ZigBee та Z-Wave. Оскільки 

вони можуть реалізувати mesh-мережу і можуть автоматично 

переналаштовувати мережу, що облегшує роботу мікроконтролера в блоці 

давача. Швидкість передачі в стандарті ZigBee не зважаючи на надлишкову 

інформацію більше, тому перевага в сторону стандарту ZigBee. 
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Таблиця 6. 

 
Швидкість 

передачі 

Енергоспоживання 

в режимі 

прийому/передачі 

Енергоспоживання 

в режимі 

зменшеного 

споживання 

CC1101RGPR 500 кбіт/с 15/30 мА 0.2 мкА 

CC1100RTK 500 кбіт/с 15/30 мА 0.2 мкА 

CC1070RSQ 153.6 кбіт/с 15.5/18.5 мА 0.2 мкА 

CC1010PAGR 76.8 кбіт/с 9.1/8.6 мА 0.2 мкА 

JN5121 500 кбіт/с 50/45 мA 14 мкА 

JN5139 250 кбіт/с 37/38 мА 0.6 мкА 

 

4.3 Структура пакету передачі даних 

 Передача від давача до базової станції відбувається лише за умови 

виявлення підозрілого сигналу. Тому під час обробки сейсмічних даних на 

давачі передавач може бути переведений в режим очікування, що передбачає 

ретрансляцію даних з інших давачів за умови необхідності.  

 

Рисунок 21 — структура пакету вибірки 

Для ідентифікації номера давача, в пакеті передається спочатку номер 

передавача, восьми бітний номер. Наступні 98 біт – це координати передавача 

від GPS, довгота та широта по 49 біт. Довгота і широта містять: 1 біт – знак, 
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по 16 біт – градуси, хвилини, секунди. Після координат передається час знімка, 

а саме години, хвилини, секунди, мілісекунди, по 16 біт кожен.  

Оскільки найбільший блок даних це знімок, то для економії трафіку і 

енергоспоживання на передачу інформації вибірки з фрагментом підозрілого 

сигналу пропонується використовувати плаваючий масив з даними сигналу в 

пакеті передачі. Для цього до передачі знімку передається 8 біт, що 

визначають розмір знімку і кількості переданих даних. 

4.4 Система оповіщення 

Система оповіщення передбачає можливість налаштування зовнішніх 

переривань для передачі повідомлення в загальну систему охорони. Для 

реалізації тригера в системі передбачається виводи для тригера, що будуть 

підключатися і повідомляти систему охорони про порушника. Але тригерна 

система не дозволяє визначити місцезнаходження порушника тому, як 

альтернативний варіант планується використовувати USART інтерфейс.  

USART (Universal Synchronous-Asynchronous Receiver/Transmitter) –  

універсальний синхронно-асинхронний інтерфейс прийому та передачі даних 

аналогічний UART, але на має підтримку режиму синхронної передачі з 

використанням лінії тактового сигналу. Розповсюдженим стандартом 

фізичного рівня для UART, який підходить для підключення зовнішніх 

пристроїв є RS-232. Цьому стандарту відповідає послідовний порт (COM-

порт). 

4.4.1 Варіанти підключення  

Одним варіантом отримання детальної інформаціїї від базового модуля є 

використання USART інтерфейсу. В USART інтерфейсі передача даних 

відбувається в послідовній формі, по одному біту. Для передачі в одному 

напрямку(полудуплексному режимі) необхіден один провідник, для в дві 

сторони(повнодуплексному режимі) необхідно 2 провідники. 
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Виходи позначаються TD або TX (transmitted data), вхід – RD або RX 

(received data). Для підключення двох пристроїв вихід першого підключають 

до входу другого, а вхід першого до виходу другого.  

 

Рисунок 22 — зв’язок через інтерфейс USART в асинхроному режимі 

Другим варіантом який не передбачає передачу даних про 

місцезнаходження порушника, а лише вмикає тригер тривоги і передає 

зовнішній системі.  

 

Рисунок 23 — спосіб передачі сигналу тривоги через тригер 

    

4.4.2 Формат передачі даних UART 

Дані передаються у вигляді посилок (фреймів), кожна з яких складається 

з стартового біту, бітів даних і одного чи декількох стоп-бітів. Тривалість всіх 

бітів однакова, вона пов’язана зі швидкістю передачі відношенням 𝑇 =
1

𝑆
. Існує 

ряд стандартних швидкостей передачі: 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 921600 бод.  На Рисунок 24 

приведена структура пакету передачі USART 
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Рисунок 24 — структура пакету передачі по USART 

Посилання починається зі старт-біту, він завжди має значення логічного 

0. Після стартового біта передаються біти даних. Кількість бітів даних може 

складати 5-9 в залежності від налаштувань. В загальному випадку передається 

8 біт і один біт парності. Завершуються посилки стоп-бітом, його логічне 

значення завжди 1. Така система передачі дозволяє виявляти початок посилки 

та визначати коли шина вільна.  

USART в мікроконтролерах STM32 надає гнучкі можливості для 

повнодуплексного режиму обміну даних із зовнішніми пристроями, може 

працювати в широкому діапазоні швидкостей передачі. В мультибуферному 

режимі DMA передачі досягається висока швидкість передачі, максимальне 

значення 3 Мбіт/с.  

4.5 Види акумуляторних джерел живлення 

Сьогодні одними із найпопулярніших акумуляторних джерел живлення є 

літій-іонні акумулятори. Вони мають малі розміри та довго тримають 

електричну енергію.   

Переваги літій-іонних акумуляторів: 

- Висока щільність енергії і велика ємність.  

- Низький саморозряд. 

- Висока напруга одиночного елементу.  

- Низька вартість. 

- Відсутність ефекту пам’яті, що вимагає періодичних циклів розряду для 

відновлення ємності. 
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Недоліки:  

- Для акумулятора необхідна вбудована система захисту (що призводить 

до збільшення вартості), яка обмежить максимальну напругу на 

кожному елементі під час заряду і захищає напругу на елементі від 

занадто низького пониження при розряді. 

- Акумулятор має властивість старіння, навіть у випадку не використання. 

Незначне зменшення ємності помітні уче через рік, незалежно від часу 

експлуатації. Через 2-3 роки акумулятори найчастіше стають 

непридатними. 

4.5.1 Розрахунок необхідної ємності акумулятора 

В середньому загальне споживання струму в одному давачі: 

𝐼сп = 2 мА 

Розрахунок будемо проводити на 1 рік безперебійної роботи. Тобто час 

роботи – 365 днів (8760 годин). 

𝑡 = 8760 г 

Потужнісь яку буде спожито за 1 рік роботи: 

𝑃рік = 8760 г ∗ 2 мА = 17 520 мА ∙ г 

У середньому типові елементи літій-іонних акумуляторів мають ємність  

2000-3000 мА ∙ г. Тому для живлення давача протягом року необхідно не 

менше ніж 9 елементів літій-іоних акумуляторів. 
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 В даному розділі визначені основні потенційно небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори що можуть мати місце в розробці системи та 

програмного забезпечення для неї.  

Також запропоновані відповідні технічні рішення та організаційні заходи 

із гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки. Проведена оцінка 

відповідності шкідливих і небезпечних факторів, що виникають при роботі з 

електронними та обчислювальними пристроями в науково-дослідній 

лабораторії радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорского», 

санітарним нормам і вимогам техніки безпеки.  

Враховуючи суто теоретичний характер даної роботи було вирішено 

питання організації безпеки та нормальних умов праці користувачів ВДТ 

ПЕОМ з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та НПАОП 0.00-1.28-10. 

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів при виконанні наукових досліджень. 

 Процеси графічного моделювання та оптимізації роботи алгоритму 

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

людина піддається впливу іонізуючого, інфрачервоного й ультрафіолетового 

випромінювання екрана монітора, рівні яких повинні відповідати вимогам 

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

ПЕОМ». 

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно – 

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

• наявність шкідливих випромінювання ВДТ; 

• можливість ураження електричним струмом; 

• підвищений рівень шуму; 

• невідповідність освітлення санітарним нормам; 

• несприятливі мікрокліматичні умови; 

• можливість виникнення пожежі. 
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Розглянемо вплив цих факторів більш детально. 

5.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, 

виробничої санітарії та техніки безпеки 

5.2.1 Електробезпека 

 Згідно ПУЕ науково-дослідницька лабораторія відноситься до 

приміщень 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. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання людина 

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 

випадку 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 дипломного 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 напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

Гранично допустимі значення напруги дотику та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 
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Таблиця 7. Граничнодопустимі значення напруги дотику 𝑈дот та сили струму 

𝐼л, що проходить через тіло людини при нормальному режимі електроустановки 

Вид струму 
𝑈дот, В 

(не більше) 

𝐼л, 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 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

Таблиця 8. Гранично допустимі значення напруги 𝑈дот та сили струму 𝐼л, що 

проходять через тіло людини при аварійному режимі електроустановки. 

Вид струму 
Нормоване 

значення 

Тривалість дії струму 𝑡, с 

0.1 0.2 0.5 0.7 1.0 >1.0 

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

𝐼л, мА 500 250 100 70 50 6 

Постійний 
𝑈дот, В 500 400 250 230 200 40 

𝐼л, 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 
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напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для заземлення 

переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання. 

5.2.2 Розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійному режимі роботи електрообладнання 

 Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

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

𝐼КЗ =
𝑈Ф

𝑅0 + 𝑅Ф + 𝑍тр
, 

де 𝑈Ф = 220 В – напруга фазного проводу;  

𝑅0 = 3 Ом – опір нульового проводу; 

𝑅Ф = 7 Ом – опір фазного проводу; 

𝑍тр = 0.1 – еквівалентний опір трансформатора. 

𝐼КЗ =
220

3 + 7 + 0.1
= 21.78 А 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним 

розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання 

при струмі до 100 А 

𝐼СПР =
21.78

1.4
= 15.6 А 

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

А. 

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

короткому замиканні: 

𝑈ДОТ = 𝐼КЗ𝑅0 = 21.78 ∙ 3 = 65.34 В 

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

людини, необхідно використовувати автомати максимально струмового 

захисту у яких час спрацьовування менше 0,8с. Автомати максимально 

струмового захисту, встановлені у науково-дослідницькій лабораторії 

задовольняють цим умовам (𝐼СПР< 15,6 А,𝑇СПР<0,8 с.). 
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Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій 

лабораторії основним захистом від поразки електричним струмом є занулення 

та застосування пристроїв максимального струмового захисту. 

5.2.3 Вимоги до організації безпечних та комфортних умов праці на 

робочих місцях користувачів ВДТ ПЕОМ 

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

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів 

ПК. Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки 

несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які 

супроводжують роботу з відео-дисплейними матеріалами, зокрема 

можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних 

захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення 

монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу 

вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура 

розміщена на поверхні столу на відстані 100 .300 мм від краю. Кут нахилу 

клавіатури до столу обрано в межах від 5 до 15° так, що зап'ястя на долонях 

рук розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення 

клавіатури зручне для праці обома руками. 

Робочі місця з ПК розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою – не 

менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно 

зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та 

відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється системою 

загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають 
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застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 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 

фону; 

• необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості на 

робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього простору; 

• 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; 

• Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 15 

хвилин через кожну годину роботи . 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі 

доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які 

передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

5.2.4 Мікроклімат робочої зони 

 Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними 

параметрами: температурою повітря, відносною вологістю повітря, 

швидкістю руху повітря й інтенсивністю теплового випромінювання на 

робочому місці, температурою поверхні. 

Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

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, 
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виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не 

більше 120 ккал/година). 

 

Таблиця 9. Оптимальні й допустимі параметри для постійного робочого місця 

мікроклімату в приміщенні 

Параметри 
Холодний період Теплий період 

оптимальні допустимі оптимальні допустимі 

Температура, ℃ 22 – 24 21 – 25 23 – 25 22 – 28 

Відносна вологість, 

% 
40 – 60 80 40 – 60 75 

Швидкість руху 

повітря, м/с  
0.1 0.1 0.1 0.1 – 0.2 

 

У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 

холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури 

в приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

5.2.5 Обов’язки та дії персоналу при пожежі 

Захист людей у разі виникнення пожежі є найважливішим завданням. 

Вирішення цього завдання, в першу чергу, потребує впровадження 

ефективних евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі. Вирішення 

цього завдання досить складне, оскільки має власну специфіку та 

здійснюється іншими шляхами, ніж захист будівельних конструкцій чи 
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матеріальних цінностей. У разі виникнення пожежі працівник, який її помітив, 

повинен: 

• негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та Державну 

пожежну охорону , вказати 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 

наявних засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення 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; 

• у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 

рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 

беруть участь у ліквідації наслідків пожежі; 

• забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації наслідків пожежі; 

• організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної охорони, 

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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5.3 Пожежна безпека 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість 

твердих горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби 

гума, папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.03.002-2007 

«Визначення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної 

безпеки», 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, повітря 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 

переходити у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в  

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться  

пожежо-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних 

мережах, використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, 

а також проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

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

дослідницькій лабораторії знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний 

типу «ВВ-5» і порошковий «ВП-2». «ВВ-5» розташований на висоті 1,5 м від 

підлоги поруч із вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ВХП-2». 

В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими 

знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 
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У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку 

виникнення пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від 

евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідають вимогам 

СНиП 2.02.02-85 та 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 

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 

 



62 

 

ВИСНОВКИ 

В цій дипломній роботі було: 

1. Розглянуто та реалізовано наступні математичні методи аналізу сигналу: 

швидке перетворення Фур’є, метод розкладання Проні. 

2. Проведено аналіз даних методів. Було визначено, що ШПФ дозволяє 

попередньо визначити місце знаходження корисного сигналу в потоці, а 

за допомогою розкладання методом Проні за базисом який найбільше 

співпадає з шуканим сигналом можна визначити параметри корисного 

сигналу. 

3. Запропоновано систему виявлення, що дозволяє подолати недоліки 

існуючих сейсмічних систем і забезпечує можливість відстеження та 

ідентифікації групи порушників, позбавлення транспортних сейсмічних 

завад, знімає необхідність налаштування на місці, спрощує задачу 

розширення системи. 

4. Виявлені основні потенційно небезпечні та шкідливі виробничі фактори, 

що можуть мати місце в розробці системи та програмного забезпечення. 
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