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РЕФЕРАТ 

Магістерська дисертація: 111 с., 32 рис., 13 табл., 1 додаток, 29 джерел. 

Актуальність теми. Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань 

біооб’єктів є досить складним процесом, оскільки рівень вхідних сигналів у 

більшості випадків порівнюваний з власними шумами радіометричної системи. 

Відомі методи та засоби мають певні недоліки, зокрема невисоку точність 

вимірювань та недостатню наочність результатів досліджень. Тому створення 

програмно-апаратного методу обробки для засобів радіометричних вимірювань 

власного випромінювання біологічних об’єктів є актуальною задачею. 

Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є вдосконалення 

радіометричного процесу дослідження електромагнітних властивостей 

біооб’єктів у міліметровому діапазоні. 

Об’єктом дослідження є електромагнітне випромінювання біооб’єктів у 

міліметровому діапазоні довжин хвиль. 

Предметом дослідження є процес обробки електромагнітних сигналів 

біооб’єктів у радіометричній системи мм-діапазону. 

Методи досліджень: методи теорії кіл та комп’ютерне моделювання – 

при розробленні моделі процесу обробки сигналів та при радіометричних 

досліджень біооб’єкту; методи теорії диференціального обчислення та 

математичної статистики – для обробки результатів вимірювань; методи 

радіометрії – для дослідження електромагнітних властивостей біооб’єктів. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів: 

1)  Розроблено імітаційну модель процесу програмно-апаратної 

обробки сигналів в низькочастотному блоці радіометричної системи із 

застосуванням програмного забезпечення LabVIEW. 

2) Запропоновано метод оцінки основних параметрів лінії передачі, 

що з’єднує вихід радіометричної системи з комп’ютером. 

3) Вдосконалено радіометричний метод досліджень 

низькоінтенсивного власного випромінювання біооб’єктів у НВЧ діапазоні.  

Ключові слова: радіометрична система, біооб'єкт, похибка вимірювань. 
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ABSTRACT 

 

Master's thesis, 111 p., 32 fig., 13 tab., 1 appendix, 29 sources. 

Background. Measurement of low radiation of biological objects is a difficult 

process because the input level in most cases comparable with its own noise radio-

metric system. Known methods and means have certain drawbacks, including low 

accuracy and lack of visibility of research results. The creation of software and hard-

ware tools processing method for radiometric measurement of own radiation of bio-

logical objects is the actual task. 

The purpose of the study. The aim of the thesis is to improve the research 

process radiometric electromagnetic properties of biological objects in the millimeter 

range. 

Object is electromagnetic radiation of biological objects in the millimeter 

wavelength range. 

The subject of research is the processing of electromagnetic signals in bio-

logical objects radiometric system of mm range. 

Research methods, techniques and theory circles computer design - a model 

when developing and processing signals in radiometric studies of biological objects; 

methods of the theory of differential calculus and mathematical statistics - for the 

processing of measurement results; radiometry methods - to study the electromagnet-

ic properties of biological objects. 

Theoretical and practical significance of the results: 

1) A simulation model of the hardware and software signal processing in the 

low block radiometric system software using LabVIEW. 

2) The method of evaluation of basic parameters of the transmission line that 

connects the output radiometric system computer. 

3) Improved radiometric method studies of biological objects of low natural 

radiation in the microwave range. 

Keywords: radiometric system, biological objects, error measurement.
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РОЗДІЛ 1 РАДІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

БІОЛОГІЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

1.1 Загальна характеристика радіометричних методів досліджень 

 
Останніми роками все більша увага надається радіометричним методам 

дослідження фізичних тіл та біологічних об’єктів та діагностики їх стану. Тех-

нічні засоби, що використовуються у даному напрямку, здатні вимірювати дуже 

слабкі сигнали, інтенсивність яких складає 10-22-10-19 Вт/Гц⋅см2 і часто нижче 

ніж у власних шумів приймального тракту, а також електромагнітного фону на-

вколишнього середовища. Подібні системи сьогодні вже застосовуються у мет-

рології, радіоастромії, радіонавігації, військовій справі, приладах зв’язку, меди-

цині та інших напрямках науки та техніки. Характерною рисою радіометричних 

методів є дистанційний спосіб дослідження електромагнітних та інших власти-

востей об’єктів. 

Щодо досліджуваних об’єктів, дистанційні методи поділяються на паси-

вні, які здійснюють тільки прийом електромагнітних сигналів, та активні, коли 

здійснюється як електромагнітне випромінювання із заданими характеристика-

ми у напрямі досліджуваного об'єкта, так і прийом відбитого від нього сигналу. 

У першому випадку фізична інформація про досліджуваний об'єкт укладена в 

інтенсивності флуктуаційного прийнятого сигналу і в його спектральних харак-

теристиках. У другому вона закладена як в амплітуді та формі відбитого сигна-

лу, так і в його фазі. Дані про фазові особливості відбитого сигналу якісно змі-

нюють отримувану інформацію про фізичні об'єкти, дозволяючи визначити йо-

го кінематичні властивості, зафіксувати дальність до об'єкта і здійснити прин-

ципово нові режими обробки сигналу (так звані режими синтезованої аперту-

ри), що підвищують роздільну здатність всієї системи (зрозуміло, після спеціа-

лізованої обробки) в 100-1000 разів по відношенню до так званої дифракційної 

межі Релея [1]. 

При проведенні радіометричних досліджень безсумнівною перевагою є 

застосування штучних активних джерел електромагнітних сигналів певної час-
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тоти, яке передбачає їх використання в міру необхідності проведення експери-

менту, незалежно від часу доби і сезону. Проте функціонування активних сис-

тем в бортових умовах потрібує значних джерел енергії та додаткових техніч-

них засобів для генерації електромагнітних хвиль відповідних орбітальним 

умовам польоту та відбивним властивостям об'єкту. 

Пасивні методи засновані на прийомі власного випромінювання фізич-

них та біологічних об'єктів. Таке випромінювання має шумоподібний характери 

і спричинено внутрішньою (тепловою) енергією речовини, яка обумовлює мо-

жливість спонтанних переходів між коливально-обертальними рівнями молекул 

в газах, коливань молекул в рідких і твердих тілах і коливань решітки в твердих 

тілах. Прилади, які здійснюють прийом і обробку такого типу випромінювання, 

називаються радіометрами (відповідного діапазону довжин хвиль).  

Радіометри працюють в області надвисоких частот (НВЧ): 0,3–30 ГГц і 

надзвичайно високих частотах (НЗВЧ): 30–300 ГГц і забезпечують вимірюван-

ня  та аналіз слабких (потужністю до 10−6 Вт) та надслабких (потужністю до 

10−12 Вт) сигналів у вказаних частотних діапазонах. 

До пасивних методів належать: радіотеплолокація Землі та планет, а та-

кож радіоастрономія, до активних – скаттерометрія, радіолокаційна зйомка в 

режимах з реальною і синтезованою апертурою, допплерівська радіолокація [2]. 

Власне випромінювання біооб’єктів, у тому числі й людини, можна по-

ділити на теплове (рівноважне) та нетеплове (нерівноважне) [3]. В загальному 

випадку теплове випромінювання обумовлене енергією коливань та обертань 

руху атомів та молекул біоречовини. Для нетеплового випромінювання енерге-

тичною основою є метаболічні процеси, які суттєво залежать від температури 

органів та тканин. 

На думку авторів, власне випромінювання біооб’єктів, зокрема, людини 

може бути шести видів, які містять основу інформації про фізіологічні, а також 

психофізичні процеси, в тому числі пов’язані з отриманням негативних та по-

зитивних емоцій [3]. 
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Так теплове випромінювання в інфрачервоному діапазоні надає інфор-

мацію про температуру шкіри, що визначається капілярним кровотоком, а та-

кож про внутрішні органи, які рефлекторно (через нервову систему) пов’язані 

через певні ділянки шкіри – так звані зони Захар’їна–Геда [3], а також через бі-

ологічно активні точки (БАТ). Тому інфрачервоне випромінювання конкретних 

ділянок тіла або БАТ передають інформацію про стан певного внутрішнього 

органу [3]. 

Теплове випромінювання у радіодіапазоні набагато слабкіше, ніж у інф-

рачервоному. В той же час воно дозволяє отримати інформацію про динаміку 

теплових полів внутрішніх органів та мозку. Однак найбільш інформативне ви-

промінювання реєструється у міліметровомоу (мм–) діапазоні, що відповідає 

НЗВЧ. Акустичне випромінювання в ультразвуковому діапазоні довжин хвиль 

(0,1…10 МГц, має інтенсивність порядку 10−20 Вт/м2  у полосі 100 кГц і міс-

тить інформацію про розподіл температури з точністю просторового розділення 

до долів міліметра. Низькочастотне акустичне випромінювання може мати ін-

формацію про фізіологічну механіку внутрішніх органів (серця, легень, шлун-

ку, м’язів та ін.) [3]. 

Електричне поле людини і тварин відображає електричну активність мо-

зку, серця, м’язів та інших внутрішніх органів [3]. За рахунок коливань молекул 

біотканин шкіри на її поверхні можуть накопичуватися електричний заряд, ве-

личина якого може нести інформацію про внутрішні процеси [3], а також бути 

причиною власного електромагнітного випромінювання біооб’єкту. 

Магнітне поле людини обумовлено струмами, які течуть в організмі (мо-

зок, серце, нервові волокна та ін.), і на відмінну від електричного, не екрануєть-

ся біологічними тканинами та одягом. Магнітне поле біооб’єктів в десятки та 

сотні разів слабше за магнітне поле Землі [3]. 
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1.2 Радіометричні методи в медицині та біології 

1.2.1 Фізичні основи випромінювання біооб’єктів 

 

Проведення радіометричних досліджень щодо властивостей об’єктів рі-

зного походження показало, що крім людини, будь-який біологічний об'єкт, як і 

будь-яке фізичне тіло, випромінює, поглинає, відбиває та пропускає електрома-

гнітні хвилі (ЕМХ) в широкому діапазоні частот. При цьому їх інтенсивність, 

залежить від внутрішньої та зовнішньої структури, температури, стану поверх-

ні, частоти випромінювання, а також біохімічних і біофізичних процесів, що 

протікають в самому об'єкті. Основним видом випромінювання є радіотеплове, 

що спричиняється тепловим рухом носіїв електричного заряду (електронів, іо-

нів, диполів та ін.). 

Серед гіпотез, що пояснюють походження власного випромінювання 

людини, існує запропонована автором [1]. Вважається, що активними центрами 

в живих організмах є клітини, в які органічно включені за понижувальної ієрар-

хії субклітинні структури до ДНК включно. Верхні рівні йдуть від клітини до 

цілісного організму. Все це у сукупності й створює нелокальний електромагні-

тний потенціал, який забезпечує самоорганізацію живого організму [1]. Це є 

новим напрямком медицини, яка називається квантовою. 

У рамках квантової медицини, людині, як живій істоті, притаманне ко-

герентне електромагнітне випромінювання клітин. Дана когерентність обумов-

лена резонансним характером електроакустичних коливань клітинних мембран, 

частоти яких знаходяться в мм-діапазоні (1010-1011 Гц) [4]. При цьому мембрани 

є активними центрами «когерентної системи» організму. Наявність зарядів на 

мембранах, що схильні до коливань внаслідок біофізичних процесів, перетво-

рює їх на джерела ЕМВ, потужність якого пропорційна квадрату прискорення 

зарядів. У результаті всередині тіла людини діє власне когерентне поле, яке пі-

дтримується завдяки електромагнітної активності кожної клітини організму. 

Збереження стійкості когерентного поля організму забезпечується умовою па-

діння біжної хвилі зсередини до шкірного покриву під кутом рівним або біль-
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шим кута повного внутрішнього відбиття. Завдяки відбиттю в тканинах органів 

людини утворюються стоячі хвилі з відповідною інтерференційною структу-

рою. Велике поглинання ЕМВ мм-діапазону міжклітинною рідиною компенсу-

ється безперервною генерацією хвиль мембранами клітин. Внаслідок такого 

додавання коливальної енергії когерентне поле існує в живому організмі пос-

тійно і впливає на роботу всіх органів і систем, створюючи так званий "елект-

ромагнітний каркас живого організму" [1]. 

Передбачається, що випромінювання, яке генерується окремими кліти-

нами, визначається власними резонансними частотами мембран цих клітин і 

кожній частоті відповідає своя сукупність змін в організмі. У цьому випадку 

при тривалій генерації клітиною випромінювання зі спектральним складом, що 

збігається з деякими власними резонансними частотами, в біологічній структурі 

на клітинних мембранах фіксуються підструктури білкових молекул, де деякі з 

резонансних частот збігаються з резонансними частотами. При тривалому існу-

ванні підструктури інформація може передаватися наступним генераціям клі-

тин, тобто зберігати індивідуальні особливості організму. 

Інтенсивність нерівноважного випромінювання в більшості випадків ме-

нша, ніж радіотеплове. Тому кількісно інтенсивність нерівноважного випромі-

нювання доцільно пов'язати з випромінюванням абсолютно чорного тіла (АЧТ), 

що має температуру живого організму, а метаболізм, обумовлений хімічними 

реакціями, врахувати деяким коефіцієнтом, подібним константі швидкості хімі-

чних реакцій [3]. Спектральна щільність U0(f,T) рівноважного випромінювання 

АЧТ на частоті v  при температурі біологічного об'єкта Т можна розрахувати за 

формулою Планка 

                  
1exp

18),( 3

3

0

−
⋅=

KT
hfc

hfTfU π ,                                            (1.1) 

 

У загальному випадку нетеплове ЕМВ людини визначається ймовірніс-

ним характером руху носіїв заряду, їх взаємодією один з одним і з зовнішнім 
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електромагнітним полем. Специфічні флуктуації зарядів на біологічних мем-

бранах, флуктуації потенціалів спокою та активності нервових волокон і т.п., 

викликають ЕМВ, спектр якого становить 1/f, де f - частота випромінювання. 

Людина може випромінювати і більш високі частоти, ніж зазначені вище. Так 

теоретичні розрахунки показують, зокрема, що в 1 кг м'язової тканини людини 

в діапазоні довжин хвиль 200-300 мкм (субміліметрове випромінювання) гене-

рується до 4⋅103  фотонів в 1 секунду за рахунок природної радіоактивності ізо-

топу К40. Облік космічного випромінювання, доза радіаційного випромінюван-

ня якого в м'яких тканинах людини в 3 рази перевищує рівень впливу ізотопу 

К40, збільшує ЕМВ в 4 рази [3]. 

Поза тілом людини когерентність ЕМП порушується в міру віддалення 

від шкіри людини. За структурою воно стає стохастично подібною квазішумо-

вому з широким енергетичним спектром, яке накладається на радіо теплове [3]. 

 

1.2.2 Застосування випромінювання мм-діапазону в медицині 

 

Випромінювання мм-діапазону дуже впливає на стан живих організмів і 

досить широко застосовується в новітніх технологіях медицини для  лікування 

пацієнтів [4]. 

Як показує досвід застосування однієї з таких лікувальних технологій, 

мікрохвильової резонансної терапії (МРТ), однозначно можна стверджувати, 

що найбільший вплив на людину здійснюють електромагнітні сигнали частоти  

40-70 ГГц  [5]. Однак спектр ЕМВ фактично є суцільним через перекриття сусі-

дніх ліній. Такий вид спектру у присутності детермінованих характеристичних 

частот можна пояснити «ієрархією дисипативних систем», що призводить до 

розширення спектральних ліній, а перекриття сусідніх ліній створює ефект су-

цільного спектра [4]. 

З точки зору авторів [6], організм людини одночасно є високочутливим 

детектором ЕМВ як теплового, так і нетеплового рівня. Цим пояснюється ефек-
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тивність застосування зовнішнього низькоінтенсивного ЕМВ при лікуванні ря-

ду захворювань і деякі особливості функціонування імунної системи людини. 

Позитивний ефект пояснюється тим, що ЕМВ лікувальної апаратури в діапазоні 

міліметрових хвиль імітує власні інформаційно-керувальні сигнали живого ор-

ганізму. Таким чином, в процесі впливу ЕМВ на клітинні мембрани та білкові 

структури поліпшуються характеристики імунної системи і тим самим підви-

щуються захисні властивості організму в цілому. 

 

1.2.3 Використання пасивних методів радіометрії в медицині 

 

Пасивний метод радіометрії дозволяє вимірювати температурні різниці 

між здоровою та злоякісною тканинами, і виявляти пухлини, ґрунтуючись на їх 

підвищеній температурі в порівнянні з нормальною тканиною [7]. Перевагою 

подібного методу є те, що організм людини при обстеженні не буде піддаватися 

зовнішнім впливам. Такий підхід у порівнянні з інфрачервоним теплобаченням 

ґрунтується на можливості змін температурних характеристик глибинних шарів 

біотканин. Метод не потрібує виконання хірургічних маніпуляцій або ж опро-

мінення електромагнітними полями. Отже він повністю безпечний. При зонду-

ванні середовища з вільного простору гранична просторова розгортка дорівнює 

половині довжини хвилі.  Тому поліпшити розгортку  можна тільки за рахунок 

контакту апертури антени із середовищем, тобто шляхом використання антен-

аплікаторів. Використання подібних антен також дозволяє зменшити вплив від-

биття електромагнітних хвиль. Подібна методика отримала назву апалікаторна 

або контактна [7]. 

У праці [8] показано, що багато пухлин в мікрохвильовому діапазоні 

мають електричні властивості, які значно відрізняються від здорових тканин, 

що підтверджує застосовність і очевидну цінність саме НВЧ-радіометрії для 

виявлення новоутворень в тканинах. Доведено, що швидкість росту пухлини 

прямо пропорційна питомому тепловому випромінюванню у НВЧ діапазоні 

хвиль. Цей факт підтверджено томографічним обстеженням [9]. 
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Таким чином, методи мікрохвильової радіометрії можуть виявляти в пе-

ршу чергу швидко ростучі пухлини, що використовується в комплексній діаг-

ностиці [10].  

Для досягнення точних та достовірних результатів використовують де-

кілька типів антен для приймання сигналів різної частоти (3–100 ГГц), що до-

зволяє підібрати оптимальні характеристики пристроїв. 

Для того, щоб за допомогою даних радіометричних досліджень можна 

було встановити наявність пухлини необхідно провести градуювання за допо-

могою макету, де імітується пухлина, і порівняти з тим де її нема. Це дозволяє 

визначити ту необхідну різницю, за якою буде можливо встановити діагноз, а 

також місцезнаходження пухлини. 

Проте при такій діагностиці виникають певні складності, якщо злоякісні 

утворення мають інтенсивність випромінювання, нижчу ніж власні шумів вимі-

рювального пристрою. Це означає, насамперед, що об’єкт дослідження необ-

хідно екранувати від зовнішнього середовища, а для більш точної діагностики 

використовувати програмно-апаратну обробку результатів вимірювань із засто-

сування комп’ютера. 

 

1.3 Особливості застосування радіометричних методів в технічній 

області 

1.3.1 Загальні відомості про дистанційне зондування 

 

Переважний обсяг інформації про навколишній світ людина отримує ди-

станційним чином, без безпосереднього контакту з фізичними об'єктами. Тому, 

в першу чергу, треба відзначити  аерокосмічні дослідження нашої планети та 

навколишнього космічного простору, проведення яких забезпечує отримання 

принципово нових знань про космос та Землю. Матеріальним носієм інформації 

про фізичні об'єкти в космічному просторі є електромагнітне поле. У щільних 

середовищах, таких як повітряне і водне, існують інші матеріальні носії інфор-
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мації. Так, в океані ефективними носіями дистанційній інформації є акустичні і 

температурні поля. Під дистанційним зондуванням розуміється наука про 

отримання фізичної інформації про фізичну об'єкті на відстані від нього за до-

помогою цілеспрямованої обробки прийнятого електромагнітного поля, яке, в 

свою чергу, має взаємодіяти з досліджуваним об'єктом. Енергія електромагніт-

ного поля може належати як власному випромінюванню фізичного тіла, так і 

бути відбитою від тіла енергією стороннього джерела (наприклад, Сонця). У 

реальному практиці такі електромагнітні поля знаходяться в «змішаному» ре-

жимі, і часом виникає досить складна проблема їх відокремлення, оскільки во-

ни «несуть» на собі абсолютно різну фізичну інформацію. 

 

1.3.2 Дистанційний моніторинг морської поверхні 

 
Радіометричні методи широко використовуються для визначення еколо-

гічного стану водної поверхні Землі. Так за їх допомогою реєструються нафтові 

плями в океані та інших водних середовищах. Як правило, це реалізується за 

допомогою багатоканального дистанційного спостереження у видимому та інф-

рачервоному діапазонах спектру електромагнітних коливань. 

Якщо при радіолокаційному зондуванні виділення нафтових плям обу-

мовлене переважно за рахунок того, що контраст (тобто відношення потужності 

РЛ сигналу, розсіяного областю чистої води до потужності сигналу із зони роз-

ливу) зменшується з ростом довжини хвилі радіолокатора. Найбільші контрасти 

досягаються для локаторів діапазону частот 30-60 ГГц. Для локаторів з бреггов-

ською довжиною хвилі порядку і більше 10 см (частота менша за 3 ГГц) такі 

контрасти дуже малі. 

Зрозуміло, контрасти в НВЧ діапазоні залежать не тільки від довжини 

хвилі, але і від швидкості вітру і від фізичних характеристик плівок, основною з 

яких, принаймні, для плівок нафтопродуктів малої товщини - порядку і менше 

10 мкм, є параметр пружності [11]. 
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У тепловізійних методах контраст нафтових плівок може бути посиле-

ний за рахунок наступного фізичного явища. Схвильована водна поверхня ви-

ступає як самостійний об'єкт спостереження при гідрофізичних дослідженнях і 

як підстилаюча поверхня при спостереженні на її тлі природних або штучних 

утворень та об'єктів. Для опису випромінювання такою поверхнею в діапазоні 

довжин хвиль 2-14 мкм необхідно досліджувати зв'язок характеристик ІЧ ви-

промінювання моря [12].  

Знімки в тепловому інфрачервоному діапазоні отримують в основному 

по єдиній технології – теплові інфрачервоні знімки. Теплові інфрачервоні знім-

ки, одержані в тепловому інфрачервоному діапазоні, відображають температу-

рні характеристики поверхні — холодні і теплі об'єкти зображуються на них 

різними тонами. Можна отримувати знімки незалежно від умов освітлення, на-

приклад полярної ночі, однак хмарність є перешкодою для зйомки — на знім-

ках відображається холодна верхня поверхня хмар. Просторова роздільна здат-

ність теплових знімків, переданих з метеосупутників — 1 км, температурні від-

мінності реєструються з точністю 0,1— 0,2 °С. При значному охопленні 2-3 тис. 

км і великому куті сканування для них характерні спотворення знімків у види-

мому діапазоні. З ресурсних супутників передають теплові знімки більш висо-

кою просторовою роздільною здатністю, що досягає 60 м при охопленні 180 км. 

Перевагою є можливість зйомки теплової інфрачервоної області вночі.  А недо-

ліком те, що результати вимірювань залежать від температури природних утво-

рень. 

В даному випадку перевагою радіометричних методів досліджень у НВЧ 

та НЗВЧ діапазонах полягає у тому, що знімки можна отримувати незалежно 

від погодних умов і освітлення. 

 

1.3.3 Оцінка екологічного стану навколишнього середовища 

 
Важливе місце в господарської діяльності будь-якої країни надається лі-

сної галузі. Одним з основних видів діяльності в цьому напрямку є моніторинг 

О. О
. Ш
піл
ін,

 Кі
ВР
А 

20
15



19 
 
екологічного стану лісного господарства і запобігання пожеж та інших руйнів-

них стихій. Останніми роками подібний моніторинг здійснюється за допомогою 

радіометричних засобів, розташованих на космічних апаратах. Займання лісо-

вих ділянок за допомогу космічних знімків визначається на основі даних інфра-

червоного випромінювання, що представляє собою електромагнітне випромі-

нювання, що займає спектральну область між межею червоного видимого світ-

ла і мікрохвильовим випромінюванням, тобто в діапазоні від 0,74 мкм до 2000 

мкм. При проходженні через земну атмосферу теплове випромінювання погли-

нається і розсіюється молекулами газу, аерозолями і парами води. Інфрачервоне 

випромінювання поглинається в смугах спектру з центрами, відповідними вка-

заним довжинах хвиль: води (2,7; 3,2; 6,3 мкм), вуглекислого газу (2,7; 4,3; 15 

мкм); озону (4,8; 9,6; 14,2 мкм), закису азоту (4,7; 7,8 мкм), окису вуглецю (4,8 

мкм) і метану (3,2; 7,8 мкм). Вибір більш вузького спектрального інтервалу 3,5-

4 мкм або 4,5-5 мкм, дозволяє уникнути впливу смуг поглинання Н2О і СО2 з 

центрами відповідно 3,2 і 4,3 мкм. Для виключення ситуацій пов'язаних з поми-

лковим виявленням осередків займання викликаних сонячними відблисками і 

хмарами необхідно використовувати так само коригувальні спектральні діапа-

зони, що містять дані про поверхні землі і води (0.4 - 2 мкм), а так само місця 

розташування хмарних мас (11.0 - 12.0 мкм). 

Ґрунтуючись на значній різниці температур земної поверхні (зазвичай не 

вище 60° C), тління (від 150°С до 390°С) і горіння (від 526°С до 900°С), можна 

визначати зони спалаху з використанням мультиспектральних теплових каналів 

[13]. 

 

1.3.4 Пасивне зондування атмосфери Землі 

 
Методи пасивного дистанційного зондування засновані на реєстрації ві-

дбитого сонячного випромінювання, підсумованого з власним випромінюван-

ням атмосфери, хмар і земного покриву та ослабленого в атмосфері. Тому при 

пасивному дистанційному зондуванні Землі, необхідно враховувати: прозорість 

О. О
. Ш
піл
ін,

 Кі
ВР
А 

20
15



20 
 
стовпа атмосфери між приладом і поверхнею, що зондується в робочих ділян-

ках спектра; випромінювання атмосферних джерел і підстильної поверхні, до 

яких відносяться власне атмосфера, хмари і земна поверхня, а також випромі-

нювання космічних джерел: насамперед Сонця і Місяця, якщо прилад знахо-

диться на штучному супутнику Землі. Одним з визначальних факторів, що фо-

рмують прозорість стовпа атмосфери в робочих ділянках спектра є спектри по-

глинання різних газових компонентів атмосфери в діапазоні довжин хвиль від 

100 м до 100 нм. Величина сигналу на фотоприймачі приладу, при пасивному 

зондуванні залежить також і від місця розташування робочої ділянки в соняч-

ному спектрі. При пасивному та активному дистанційному зондуванні важливу 

роль у формуванні корисного сигналу і його інформативності грають спектри 

поглинання мінералів і відображення різних об'єктів зондування [14]. 

 

1.4 Радіометричні методи систем радіобачення та зв’язку 

1.4.1 Системи радіобачення для навігації 

 
При навігації  радіометричні системи використовуються в умовах обме-

женої видимості, наприклад в умовах туману, коли утруднено візуальне визна-

чення положення об'єкта, зазвичай використовується радіолокація. Радіолокація 

широко поширена на кораблях. Так як корабель є об'єктом складної форми, ро-

зміри якого великі в порівнянні з довжиною хвилі РЛС (радіолокаційної стан-

ції), то рух його або його частин щодо РЛС викликає зміни сумарного відбитого 

сигналу в часі, що призводить до небажаних флуктуацій сигналу при радіоло-

каційному вимірі параметрів об'єкта. Як показано в [15], кутове положення зда-

ваного  джерела луна-сигналу від складного об'єкта залежить від відносних ам-

плітуд і фаз складових луна-сигналів і їх кутових положень. Рух об'єкта викли-

кає блукання удаваного джерела луна-сигналу в площині об'єкта щодо фізично-

го центру об'єкта. Зазначений недолік істотно менш виражений при локації за 

допомогою радіометричних систем, які беруть природне електромагнітне ви-

промінювання об'єкта [16].  

О. О
. Ш
піл
ін,

 Кі
ВР
А 

20
15



21 
 

 

1.4.2 Засоби надширокосмугового зв’язку як джерела шумових НВЧ  

сигналів 

 
Ще одним напрямком застосування радіометричних методів є над широ-

космугова, або шумова радіолокація [17]. Ідея шумової радіолокації полягає в 

застосуванні безперервних або імпульсних випадкових (шумових) сигналів як 

зондувальних. Аналіз перших експериментів з радіовиявлення металевих об'єк-

тів показує, що вони були виконані саме за допомогою широкосмугових сигна-

лів (ШСС), але при їх некогерентному прийомі. При забезпеченні когерентного 

прийому відбивань ШСС можна віднести до найбільш ефективних зондуваль-

них сигналів, які дозволяють забезпечити важливі експлуатаційні характерис-

тики радара: високе розділення за дальністю, найкращу завадостійкість, елект-

ромагнітну сумісність, скритність роботи, завадо-захищеності та ін. 

До ключових завдань, вирішення яких необхідне для успішного розвит-

ку сучасної шумової радіолокації, слід віднести: створення ефективних джерел 

шумових радіосигналів та широкосмугових кореляційних приймачів для коге-

рентної обробки таких сигналів. Методи хаотизації електронних систем і циф-

ро-аналогової обробки випадкових сигналів дозволили створити ряд генерато-

рів хаотичних коливань і широкосмугових кореляторів, на основі яких розроб-

лені і випробувані дослідницькі зразки сучасних шумових радарів мм і мікрох-

вильового діапазонів, і тим самим, закласти основи сучасної шумовий радарної 

технології [17]. 

Одним із можливих джерел шумових сигналів можуть бути генератори 

на лавинно-пролітних діодах. З генераторів шуму на напівпровідникових при-

ладах найбільше застосування в практиці вимірювань знаходять генератори на 

лавинно-пролетном діоді (ЛПД). Конструктивно вони складаються з ЛПД і ге-

нераторної секції, що служить для узгодження вхідного опору p-n-переходу з 

опором навантаження. Основним джерелом шумового випромінювання в ЛПД 

є дробовые флуктуації струму насичення діода. 
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Генератори шуму на ЛПД перекривають дециметровий і сантиметрового 

діапазонів хвиль. Вони можуть працювати як в режимі безперервних коливань, 

так і в режимі імпульсної модуляції при тривалості імпульсів від декількох час-

ток мікросекунд і більше. 

Ще один можливий варіант це газорозрядні генератори шуму. Широке 

застосування в якості первинного джерела шуму в сантиметровому діапазоні 

хвиль знайшли газорозрядні шумові трубки (ГШТ) з позитивним стовпом. Га-

зорозрядні шумові трубки мають високу рівномірність спектральної щільності 

потужності шуму в широкій смузі частот, стабільний і відносно високий рівень 

потужності, прості в експлуатації, стійкі до жорстких впливів зовнішнього се-

редовища і володіють досить високою експлуатаційною надійністю. 

Для реєстрації таких шумових НВЧ сигналів слід застосовувати радіо-

метричну апаратуру.  

Останніми роками шумова радіолокація розвивається і в Україні. Так у 

відділі нелінійної динаміки електронних систем Інституту радіофізики та елек-

троніки (ІРЕ) НАН України розвивається перспективний напрямок прикладної 

радіофізики та електроніки – сучасна шумова радарна технологія, або шумова 

радіолокація [18-23]. 

 

1.4.3 Радіобачення та її застосування 

 
Новим методом спостереження за об'єктами є радіобачення, яке дозво-

ляє, використовуючи радіохвилі, отримати зображення з детальністю оптичних 

систем. Проте, на відміну від оптичних систем засоби радіобачення дають мож-

ливість відображати об'єкти незалежно від метеоумов і природної освітленості, 

на значній відстані і одночасно в широкій зоні огляду, в тому числі об'єкти, не-

видимі в оптичному діапазоні [2]. 

Пасивне радіобачення в міліметровому діапазоні стає виключно популя-

рним через нові можливості для створення компактних бортових засобів всепо-

годного бачення для сліпої посадки літальних апаратів, апаратури огляду при-
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бережних акваторій, бачення об'єктів, прихованих непрозорим для оптичних 

випромінювань камуфляжем. Міліметрові хвилі (ММВ) найбільш прийнятні 

для застосування у радіобаченні. Вони є найкоторшими з радіохвиль, вільно 

пропускаються атмосферою, забезпечуючи разом з тим максимальна роздільна 

здатність серед пристроїв всепогодного радіобачення На відміну від видимих і 

інфрачервоних випромінювань міліметрові хвилі легко проникають крізь гід-

рометеори і аерозолі – серпанок, туман, сніг, дощ, пилові хмари, димові завіси і 

т. п. В порівнянні з активними (радарними) пристроями, радіометричні системи 

є набагато більш економічними, скритними (недоступними для виявлення) у 

пасивному режимі, без випромінювання і портативними. Пасивне радіобачення 

– це методика вимірювання власного електромагнітного випромінювання фізи-

чних об'єктів. 

Проте є дві принципові вади ММВ відео пристроїв: мале порівняно з оп-

тичними системами просторове дозвіл і невисока швидкодія. Другий недолік 

долається із застосуванням решіток сенсорів, що дозволяють прискорювати 

процес сканування, що особливо актуально при зйомці теплових сцен в реаль-

ному масштабі часу. Для покращення ж просторового дозволу, навпаки, необ-

хідно подолати принципову межу – рэлеївський поріг дозволу. Оскільки мож-

ливості збільшення діаметра приймальних антен радіооптичних систем завжди 

досить обмежені, підвищення дозволу може бути досягнуто тільки математич-

ною обробкою отриманих радіозображень, тобто з використанням режиму над-

рэлеевскої роздільної здатності. 

Радіобачення дозволяє вирішувати нові завдання всепогодної розвідки: 

– виявлення малорозмірних наземних цілей, у тому числі прихованих 

рослинністю, нерухомих і рухомих; 

– виявлення скупчень військ, фортифікаційних споруд, переправ, нових 

доріг, мінних полів, гребель, дамб, нафтопроводів; 

– оцінка стану аеродромів, залізничних вузлів, морських портів; 

– детальне спостереження поля бою, визначення лінії бойового зіткнен-

ня, оцінка результатів бойової діяльності. 
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Поряд з військовими завданнями (розвідка, наведення високоточної 

зброї, десантування, навігація) системи радіобачення використовуються для 

картографування місцевості, ведення інженерної та геологічної розвідки, ви-

значення льодової обстановки, складання карт рослинності і снігового покриву, 

визначення стану хвилювання моря, виявлення нафтових плям, забруднень і 

слідів кораблів на водній поверхні, оперативного контролю надзвичайних ситу-

ацій (катастроф транспортних засобів, землетрусів, повеней, пожеж), а також 

для вирішення багатьох інших завдань. 

Основним завданням для забезпечення радіобачення є отримання висо-

кої (надвисокої) роздільної здатності РЛС по дальності і куту. Проблема отри-

мання високого просторового розділення за дальністю була вирішена шляхом 

використання широкосмугових зондувальних сигналів та радіометричних 

приймальних систем. Для забезпечення високої роздільної здатності по куту 

необхідні спеціальні антени великих розмірів (сотні метрів), розміщення яких 

на літальних апаратах неможливо [2]. 

Застосування радіометричних методів, як слідує з літературних джерел, 

потрібує використання спеціальної апаратно-програмної обробки сигналів. До 

апаратних засобів в першу чергу слід віднести високочутливі радіометричні си-

стеми, принципи побудови яких можуть відрізнятися в залежності від вирішу-

ваних задач. 

 

1.5 Апаратура для радіометричних досліджень фізичних та біологі-

чних об’єктів 

 
Реєстрація власного випромінювання біооб’єктів є досить складним 

процесом, оскільки рівень вхідних сигналів знаходиться на рівні власних шумів 

радіометричної системи, або нижче. У більшості випадків система може вимі-

ряти потужність не тільки шумових, а й слабких гармонійних сигналів. 

Задача вимірювання цих параметрів ускладнюється тим, що випадковий 

характер зміни параметрів широкосмугових сигналів – амплітуди, частоти та 
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фази приводить до відсутності регулярних складових та обумовлює необхід-

ність вимірювання таких параметрів та характеристик як спектральна щільність 

потужності шуму та інтегральна потужність, коефіцієнти поляризації та авто-

кореляційної функції. 

Забезпечення метрологічних характеристик РС при слабких і дуже слаб-

ких рівнях потужності вхідних сигналів можливо за рахунок використання 

компенсаційних, кореляційних та модуляційних методів перетворення вхідних 

сигналів [3]. 

Компенсаційний радіометр реалізований за досить простою схемою, 

яка включає в себе послідовно з'єднані антену, підсилювач високої частоти, 

квадратичний детектор, підсилювач постійного струму, фільтр нижніх частот, 

пристрій порівняння, джерело напруги, що компенсує та індикатор, який вимі-

рює різницю напруги [3]. 

У той час, через необхідність забезпечення великого коефіцієнта підси-

лення при вимірюванні потужності радіотеплових сигналів (10-15-10-12 Вт) знач-

но зростають флуктуації коефіцієнта передачі радіометричного каналу, що при-

водить до зростання флуктуацій постійної складової на виході детектора, не-

можливості її компенсації, а отже, до зростання порога чутливості. Під флукту-

аційним порогом чутливості розуміють мінімальне значення вхідного сигналу, 

яке може бути виявлене і виміряне, тобто співвідношення сигналу і власних 

шумів на виході радіометра дорівнює одиниці [3]. 

Особливий вплив на поріг чутливості компенсаційного радіометра має 

флікер-шум на виході детектора, інтенсивність якого зростає в області інфрани-

зьких частот [24]. Флікер-шум – електронний шум, спостерігається практично у 

всіх електронних пристроях, його джерелами є неоднорідності у провідному 

середовищі та генерація та рекомбінація носіїв заряду.  

Функціональна схема компенсаційного радіометра наведена на рис. 1.1 
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Рисунок 1.1 – Спрощена функціональна схема компенсаційного 

радіометра: 1 — антена; 2 — підсилювач високої частоти; 3 — змішувач; 

4 — гетеродин; 5 — підсилювач проміжної частоти; 6 — інтегратор; 

7 — віднімаючий  пристрій; 8 — регістратор. 

До переваг приймачів компенсаційного типу варто віднести простоту 

схеми та високий коефіцієнт використання енергії, яка приймається антеною, 

що загалом дає чутливість вище ніж у інших типів приймачів [25]. 

Кореляційний радіометр включає до свого складу одну або дві антени, 

залежно від виду реалізованої кореляційної функції та кількості сигналів, два 

розв'язаних між собою ідентичних високочастотних канали, перемножувальний 

пристрій, фільтр нижніх частот (ФНЧ) та індикатор [3]. 

Частотні складові мають авто і взаємокореляційний зв'язок та формують 

на виході ФНЧ постійну складову, рівень якої характеризує величину цього 

зв'язку. Однак кореляційні радіометри також мають недоліки, які підвищують 

поріг його чутливості, через проходження із каналу в канал власних шумів і по-

яву додаткової постійної складової, а також складність забезпечення ідентично-

сті фазочастотних характеристик каналів [3]. 

Компенсувати частину власних шумів радіометра можна на основі того, 

що сигнал антени і власні шуми приймача некорельованні. Для такої компенса-

ції необхідно мати дві однакові високочастотні частини, включені таким чином, 

щоб постійні складові струмів, обумовлені корисним сигналом, складалися, а 

складові струмів, що виникають за рахунок власних шумів – віднімалися. Вихі-

дний пристрій (корелятор) вимірює, по суті, ступінь когерентності сигналів на 

виходах каналів [25]. 
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Функціональна схема кореляційного радіометра наведена на рис. 1.2: 

 

Рисунок 1.2 – Спрощена функціональна схема кореляційного ра-

діометра: 1 — антена; 2 — розгалужувач; 3,4 — високочастотні складові 

першого та другого каналів; 5 — помножувач; 6 — інтегратор;  

7 — регістратор. 

Значним недоліком кореляційний РС є вплив неідентичності фазочасто-

тних характеристик каналів на відношення сигнал/шум. Флуктуації фазочасто-

тних характеристик викликають додаткові флуктуації на виході приймача, ана-

логічні флуктуаціям, викликаним нестабільністю коефіцієнта підсилення [26]. 

В модуляційних радіометрах використовується схема підключення пе-

ред підсилювачем високої частоти спеціального модулятора, який забезпечує 

попарне переключення входу на антену та узгоджене навантаження. 

В результаті перемикань входу приймача напруги, що підсилюється мо-

дулюється з низькою частотою. Глибина модуляції залежить від різниці прийн-

ятого та еталонного сигналу. Ця низькочастотна модуляція сигналу зберігається 

і після детектування. Фільтр в тракті після детектування виділяє корисний сиг-

нал з частотою модуляції. Оскільки фаза модуляції відома, низькочастотний 

детектор роблять синхронним. Опорна напруга детектора формується синхроні-

затором, який керую роботою модулятора [25]. 

На виході детектора створюється напруга, яка пропорційна різниці тем-

ператур антени та еталона. Як інтегратор використовується фільтр нижніх час-

тот, що визначає смугу пропускання. Частота перемикання модулятора вибира-
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ється досить високою, щоб за один період перемикання коефіцієнт підсилення 

не міг значно змінитися. Варто зауважити, що максимальна частота перемикан-

ня обмежується частотними характеристиками модулятора і залежить від типу 

керованого елемента. У модуляційних радіометрах сигнал з антени надходить 

на вхід приймача тільки протягом напівперіоду модуляції, тому чутливість ра-

діометрів цього типу в два рази гірше чутливості компенсаційних радіометрів 

[25]. 

За структурною ознакою модуляційні РС поділяються на розімкнуті 

(прямого перетворення) і замкнуті (врівноваженого перетворення) [3]. 

Функціональна схема модуляційного радіометра наведена на рис. 1.3: 

 

Рисунок 1.3 – Спрощена функціональна схема модуляційного радіомет-

ра:1 — антена; 2 — узгоджене навантаження; 3 — модулятор; 4 — підсилювач 

високої частоти; 5 — змішувач сигналів; 6 — гетеродин; 7 — підсилювач про-

міжної частоти; 8 — квадратичний детектор; 9 — синхронний детектор;  

10 — синхронізатор; 11 — інтегратор; 12 — регістратор. 

Недоліком модуляційних радіометрів є неможливість забезпечення ши-

рокої смуги робочих частот і значного підсилення вхідних сигналів, яке обме-

жує можливості схеми по порогу чутливості. Крім того, на вихід радіометрич-

ного каналу проходять складові, частота яких близька до частоти комутації, що 

призводить до підвищення флуктуаційного порогу [3]. Результати вимірювання 

модуляційних радіометрів залежать від технічних та функціональних парамет-

рів джерела еталонного сигналу, оскільки саме з ним порівнюється виміряний 

сигнал с антени. 
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Як показав аналіз літературних джерел, в міліметровому діапазоні дов-

жин хвиль у вище зазначених застосуваннях, більш доцільним є використання 

модуляційних радіометрів оскільки має більш оптимальний показник «ціна – 

точність вимірювань» у порівнянні радіометрами інших типів. 

Проте для розширення області застосування модуляційних радіометрів 

та підвищення вірогідності вимірювань необхідно покращити їх основні метро-

логічні характеристики, а саме, підвищити поріг чутливості та точність вимі-

рювань надслабких сигналів. 

Для цього авторами запропоновано екранувати об’єкт дослідження у ка-

мері в якій будуть проводитися дослідження і передавати сигнал по лінії пере-

дачі поза її межі для подальшої програмно-апаратної обробки. Так як сигнали 

які ми знімаємо є дуже слабкими, то проводити будь-які перетворення сигналу 

у камері недоцільно, так як вони будуть створювати шуми які впливатимуть на 

результати досліджень. 

 

1.6 Передача радіометричних сигналів за допомогою аналогових та 

цифрових інтерфейсів 

1.6.1 Застосування цифрових інтерфейсів 

 
Для передачі даних з радіометричної системи до комп’ютера необхідний 

інтерфейс за допомогою якого він зможе сприймати сигнали отримані з РС. На 

даний момент існує велика кількість різноманітних інтерфейсів, тому для зруч-

ності слід зосередитись на стандартних інтерфейсах які є найпоширенішими, а 

також економічно більш доцільними. 

Усі ці стандартні інтерфейси можна поділити на ті, що мають симетрич-

ну та несиметричну передачу даних. 

Стандарт RS-485 визначає симетричний (диференційний) інтерфейс об-

міну даними, який використовує для кожного сигналу по два проводи. Він до-

зволяє використовувати дуже високі швидкості передачі даних і мінімізувати 
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проблеми, які пов’язані з різними земляними потенціалами, оскільки земля бі-

льше не використовується в якості опорного проводу. 

Стандарт RS-485 забезпечує надійний обмін даними в наступних умо-

вах:  

- передачу даних на значні відстані; 

- використовувати швидкість передачі до 10 Мбіт/с; 

- підключення до 32 лінійних формувачів на одну лінію; 

- підключати до 32 приймачів на одну лінію. 

Диференційні напруги між лініями А та В визначені наступним чином: 

- від –1,5 до –6 В по відношенню до лінії В  для двійкової 1; 

- від +1,5 до +6 В по відношенню до лінії В  для двійкової 0. 

Специфікація визначає лінії як А та В, але їх називають так само А(–) та 

В(–) або ТХ+ та ТХ–. 

Лінійний формувач для інтерфейсу RS-485 забезпечує 5 В диференцій-

ної напруги на двох проводах. Ці рівні напруги дозволяють передатчикам та 

формувачу живитися  від 5–вольтового джерела живлення, який дуже пошире-

ний у сучасних комп’ютерах. 

Оскільки диференційний приймач чутливий тільки до різниці між на-

пругами двох сигналів на його входах, то сигнали завад, які діють на обидва 

проводи, будуть впливати на роботу приймача не суттєво. Тому кажуть, що ди-

ференційні приймачі мають хороше придушення синфазного сигналу. 

Основною особливістю стандарту RS-485 є диференційний сигнал, який 

дозволяє збільшити швидкість та завадостійкість. Кожен сигнал передається по 

одній парі проводів і представляє собою різниці напруг між ними. Недоліком є 

те, що для кожного сигналу необхідно по два проводи. Для зменшення завад 

краще використовувати загальний земляний провід. 
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Стандарт RS-232 визначає несиметричний (диференційний) інтерфейс 

обміну даними, який визначає спосіб з’єдання двох пристроїв DTE та DCE. 

 DTE: Термінальний пристрій, наприклад комп’ютер. DTE пристрій про-

водить обмін даними з DCE пристоєм.  

DCE: Апаратура передачі даних, наприклад модем, також зараз назива-

ється терміналом пристрою. DCE пристрій приймає дані від DTE пристрою і 

повторно передає їх через другий канал передачі даних. 

RS-232 визначає такі електричні характеристики сигналу, як рівень на-

пруги, параметри заземлення сигналів обміну та схем, що супроводжують для 

несиметричної системи. 

Передавач RS-232 повинен забезпечувати напругу в діапазоні: 

– Логічна 1: від –5 до –25 В; 

– Логічний 0: від +5 до +25 В; 

– Невизначений логічний рівень: від +5 до –5. 

Для приймача RS-232 визначені наступні  напруги: 

– Логічна 1: від –3 до -25 В; 

– Логічний 0: від +3 до +25 В; 

– Невизначений логічний рівень: від +3 до –3. 

Передавач RS-232 потребує більш високу напругу, щоб компенсувати 

падіння на лінії. 

Рівні напруги пов’язані з мікропроцесором, зазвичай складають 0 В та 

+5 В, що пов’язано з транзисторно–транзисторною логікою. Для того, щоб до-

вести напругу до необхідного рівня каналу зв’язку, на стороні що передає необ-

хідний лінійний формувач. Аналогічно на приймаючій стороні необхідний лі-

нійний приймач, який перетворює напругу каналу зв’язку у напругу, який під-

ходить до мікроконтролера. 

 Блок живлення сучасного ПК зазвичай має стандартні +12 В, які можна 

використовувати для лінійного формувача. 
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Лінії управління мають той же самий діапазон напруг при предачі логіч-

ного 0 та логічної одиниці, за винятком того, що вони мають протилежну поля-

рність. 

Найбільш поширеними швидкостями передачі даних для інтерфейсу RS-

232 є 110, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 та 19200 біт/с [26]. 

USB (32вітл. Universal Serial Bus) — 32віт. Універсальна послідовна ши-

на, призначена для з’єднання периферійних пристроїв обчислювальної техніки. 

Передача даних відбувається через USB-кабель, що формує інтерфейс 

між USB-пристроями та USB-хостом. Найпоширенішими специфікаціями на 

даний момент є USB 2.0 та USB 3.0. Максимальна швидкість передачі даних 

досягає 480Мбіт/с та 4,7Гбіт/с у USB 2.0 та USB 3.0 відповідно. Головною пе-

ревагою даного інтерфейсу є його завадостійкість, так як при передачі даних 

через USB-кабель на неї не будуть впливати зовнішні електромагнітні випромі-

нювання. 

Кабель USB (до 2.0 включно) складається з 4 мідних провідників – 2 

провідника живлення і 2 провідники даних в кручений парі – і заземлене обпле-

тення (екран). 

За допомогою кабелів формується інтерфейс між USB-пристроями і 

USB-хостом. В якості хосту виступає програмно-керований USB-контролер, 

який забезпечує функціональність всього інтерфейсу. Контролер, як правило, 

інтегрований в мікросхему південного мосту, хоча може бути виконаний і в 

окремому корпусі. З’єднання контролера з зовнішніми пристроями відбувається 

через USB-концентратор (інші назви – хаб, розгалужувач). В силу того, що 

USB-шина має деревоподібну топологію, концентратор самого верхнього рівня 

називається кореневим (root hub). Він вбудований в USB-контролер і є його не-

від’ємною частиною. 

Для підключення зовнішніх пристроїв до USB-концентратора в ньому 

передбачені порти, що закінчуються роз’ємами. До роз’ємів за допомогою ка-

бельного господарства можуть підключатися USB-пристрої, або USB-хаби ни-

жніх рівнів. Такі хаби – активні електронні пристрої (пасивних не буває), об-
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слуговують кілька власних USB-портів. За допомогою USB-концентраторів до-

пускається до п’яти рівнів каскадування, не рахуючи кореневого. USB-

інтерфейс дозволяє з’єднати між собою і два комп’ютери, але це вимагає наяв-

ності спеціальної електроніки, що 33вітло Ethernet-адаптер з драйверною підт-

римкою з обох сторін. 

Пристрої можуть живитися від шини, але можуть і вимагати зовнішнє 

джерело живлення. За замовчуванням пристроям гарантується струм до 100 мА, 

а після узгодження з хост-контролером – до 500 мА. Підтримується і черговий 

режим для пристроїв і розгалужувачів, по команді з шини зі зняттям основного 

живлення при збереженні чергового живлення і включенням по команді з шини 

[27]. 

Irda — це технологія передачі даних за допомогою електромагнітних си-

гналів інфрачервоного діапазону хвиль. Дана технологія має найменшу швид-

кість передачі даних з вище приведених також для передачі даних необхідна 

мала відстань між приймачем та передавачем при чому необхідна їх видимість. 

При передачі інформації з РС можуть виникати суттєві спотворення сигналу 

через чутливість на зміну температури навколишнього середовища та через зо-

внішні електромагнітні випромінювання. 

Апаратна реалізація, як правило, являє собою пару з випромінювача, у 

вигляді інфрачервоного світла діода, і приймача, у вигляді фотодіода розташо-

ваних на кожній зі сторін лінії зв’язку. Наявність і передавача і приймача на 

кожній зі сторін є необхідним для використання протоколів гарантованої доста-

вки даних. 

У ряді випадків, наприклад при використанні в пультах дистанційного 

керування побутовою технікою, одна зі сторін може бути оснащена тільки пе-

редавачем, а інша тільки приймачем. 

Іноді пристрої оснащують декількома приймачами, що дозволяє одноча-

сно підтримувати зв’язок з кількома пристроями. Використання при цьому од-

ного передавача можливо завдяки тому, що протоколи логічного рівня вимага-
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ють лише незначного зворотного трафіку для забезпечення гарантованої доста-

вки даних [29]. 

PCI (англ. Peripheral component interconnect) — шина вводу/виводу для 

підключення периферійних пристроїв до материнської плати комп'ютера. 

PCI-пристрої з погляду користувача налаштовуються самостійно (plug 

and play). Після старту комп'ютера системне програмне забезпечення обстежує 

конфігураційний простір PCI кожного пристрою, підключеного до шини й роз-

поділяє ресурси.  

Налаштування переривань здійснюється також системним програмним 

забезпеченням. Запит на переривання на шині PCI передається за допомогою 

зміни рівня сигналу на одній з ліній IRQ, тому є можливість роботи декількох 

пристроїв з однією лінією запиту переривання; звичайно системне ПЗ намага-

ється виділити кожному пристрою окреме переривання для збільшення продук-

тивності. 

Таким чином, з точки зору авторів PCI-інтерфейс має перевагу, як більш 

швидкісний, завадостійкий, економічний та зручний в експлуатації. 

 

1.6.2 Обробка радіометричних сигналів в середовищі LabVIEW 

 
Як було раніше зазначено, радіометричні вимірювання є досить склад-

ними, так як рівень сигналів які фіксує радіометр є низькоінтенсивними, та час-

то інтенсивність сигналу знаходиться на рівні шумів або нижче цього рівня. 

Тому для більш точних та достовірних вимірювань необхідна апаратна та про-

грамна обробка отриманих результатів. Для цих цілей вже існує багато апарат-

них  та програмних засобів таких як розроблених спеціально для цих цілей мік-

роконтролерів (компанія Texas Instruments 16-bit MSP430F2112) або програмно-

го забезпечення MatLab. Та в нашому випадку проведений аналіз програмного–

апаратного забезпечення показав, що більш доцільно проводити обробку вимі-

рювальних сигналів в середовищі LabVIEW (комп. National Instruments). Вибір 

LabVIEW обумовлено більшою гнучкістю системи, так як за допомогою даного 
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програмного забезпечення можна обробляти будь-які цифрові сигнали які над-

ходять з радіометричної системи. 

Графічна мова програмування LabVIEW дозволяє в сотні разів збільшити 

продуктивність праці. Створення закінченого програмного продукту за допомо-

гою звичайних мов програмування може відняти набагато більше часу ніж роз-

роблення аналогічного в середовищі LabVIEW, оскільки пакет спеціально роз-

роблений для програмування засобів обробки результатів вимірювань, аналізу 

даних і оформлення результатів. Оскільки LabVIEW має гнучкий графічний ін-

терфейс і простий для програмування, він дуже зручний для моделювання про-

цесів вимірювань. 

Для застосування програмного забезпечення LabVIEW, необхідно прове-

сти аналогово-цифрове перетворення, так як сигнали з радіометричної системи 

ми отримуємо в аналоговому вигляді. При цьому це перетворення необхідно 

робити поза екранованою камерою де знаходиться об’єкт дослідження. Це обу-

мовлено тим, що сигнали які ми реєструємо є дуже слабкими і будь-яка завада 

буде впливати на результат вимірювання. Так як при аналогово-цифровому пе-

ретворенні у АЦП створюються додаткові шуми, краще таке перетворення про-

водити поза екранованою камерою. Тому треба реалізувати лінію передачі сиг-

налів з гальванічною розв’язкою для транспортування нашого корисного сигна-

лу. 

 

1.6.3 Застосування гальванічної розв’язки 

 
Більшість відомих пристроїв збору даних не забезпечують гальванічної 

розв'язки, що знижує надійність вимірювальних систем. Тому розглянемо такі 

можливі варіанти гальванічної розв’язки як трансформаторна, оптрона та через 

струмову петлю. 

Трансформаторна гальванічна розв'язка не дозволяє передавати сигнали 

постійного струму, але вона набагато дешевше оптичної, і досягнення високих 

частот тут не має таких істотних проблем. 
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Оптична гальванічна розв'язка дозволяє передавати дискретні сигнали в 

широкому діапазоні частот від постійного струму до межі, обумовленого швид-

кодією приймача і передавача. Оптична розв'язка може виконуватися на оптро-

нах — комбінаціях випромінювання (світлодіоди) і приймача (фотодіода, фото-

транзистора з підсилювачем-формувачем) в одній мікросхемі. Максимальна ча-

стота лежить в межах від десятків кГц до десятків МГц.  

Струмова петля виконує гальванічну розв’язку наступним чином, при 

передачі сигналів у лінії їх перетворюють з напруги у струм з певним коефіціє-

нтом. Стандартними значеннями струму у петлі є значення від 4мА до 20мА, 

які є безпечними для життя людини. 

В даній роботі доцільніше використовувати струмову петлю через мож-

ливість по ній передавати сигнали на великі відстані з малими втратами та спо-

твореннями.  

 

Висновки 

 
Таким чином, проведений аналіз методів і засобів обробки результатів 

радіометричних вимірювань показав, що радіометричну систему доцільно бу-

дувати за структурною схемою, показаною на рис. 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структурна схема експериментальної установки . 

  

Біооб’єкт розміщується у екранованій камері разом з радіометром, яка 

ізолює місце вимірювань від зовнішніх сигналів і створює опір виникненню ві-
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дбиття радіохвиль від стін. Це дозволяє виключити вплив шумів та завад на ра-

діометричні дослідження. 

Наступним структурним блоком іде гальванічна розв’язка, яка забезпе-

чує завадостійкість системи тим самим підвищуючи точність вимірювань. 

У кінці лінії передачі підключено АЦП, який перетворює аналогові сиг-

нали отримані з радіометра на цифрові. Це необхідно для того, щоб можна було 

якісніше обробити сигнал за допомогою програмного забезпечення LabVIEW, 

який встановлено на ПЕОМ.
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РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЇ ОБРОБКИ 

РАДІОМЕТРИЧНИХ СИГНАЛІВ БІООБ’ЄКТІВ 

 
Застосування радіометричного метода досліджень електромагнітних 

властивостей біологічних об’єктів дозволяє отримати важливу інформацію про 

їх стан. Вірогідність таких досліджень значною мірою залежить від точності 

вимірювань електромагнітних сигналів, що мають шумоподібний характер та 

низьку потужність. Їх реєстрація здійснюється за допомогою радіометричних 

систем, особливістю яких є наявність флуктуацій у вихідному інформаційному 

сигналі. У зв’язку з чим основною складовою похибки вимірювань є її випадко-

ва частина. Як показав проведений аналіз, така природа сигналів, що вимірю-

ється може бути пов’язана з власними шумами приймача, а також паразитними 

наведеннями у лінії передачі сигналів, що з’єднує вихід радіометра з індикато-

рним пристроєм. 

Таким чином, значну увагу слід приділити дослідженню процесу виник-

нення завад у передавальному тракті, та методам статистичної обробки вимі-

рюваних сигналів. Обидві задачі можна вирішити вдосконаленням радіометри-

чних систем шляхом створення програмно-апаратного інтерфейсу і викорис-

тання комп’ютера. Причому задача зменшення рівня паразитних наведень ви-

рішується оптимізацією конструкції апаратної частини, а зменшення впливу 

внутрішніх шумів приймальної системи реалізується цифровою обробкою ко-

рисного сигналу за допомогою програмної частини розроблюваного інтерфей-

су. Природа виникнення флуктуаційних шумів у радіометричних приймачах 

детально досліджена в літературі (див. наприклад, [3]), і апаратні методи змен-

шення їх рівня достатньо відомі. Проте, залишається можливість цифрової об-

робки сигналів із застосуванням досягнень сучасних інформаційних технологій. 

Як показав аналіз літератури, більш поширеним є модуляційний радіо-

метр [3]. Тому саме з його застосуванням проведені основні дослідження магіс-

терської роботи. 
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2.1 Аналіз вихідного тракту радіометричної системи 

 

Метою роботи є підвищення точності вимірювання радіометричних сиг-

налів біооб’єктів. Проведено аналіз роботи радіометричної системи та визначе-

ні характерні недоліки, що впливають на точність вимірювань. 

Вимірювання інтенсивності (або потужності у певній смузі частот) елек-

тромагнітного випромінювання біооб’єктів проводиться за допомогою нестан-

дартизованої радіометричної системи НУ-2 (РС) з робочим діапазоном частот 

37-54 ГГц та допоміжних засобів, необхідних для її роботи. 

Функціональну схему РС, що використовувалась під час проведення до-

сліджень, наведено на рис. 2.1. 

Блок НВЧ системи складається з НВЧ тракту, до якого входять НВЧ ге-

нератор синусоїдальних сигналів, електрично керований модулятор, змінний 

атенюатор та перетворювач частоти [3]. 

На вхід РС поступає шумоподібний сигнал від джерела X, який модулю-

ється за допомогою електрично-керованого модулятора U1. 

Керування роботою модулятора U1 здійснюється за допомогою генера-

тора прямокутних імпульсів G1. Поляризаційний змінний атенюатор А1 посла-

блює вхідний сигнал до потрібного рівня 10-9 Вт, у разі його перевищення (та-

кож цей атенюатор використовується при вимірюванні потужності вхідного си-

гналу методом заміщення). З виходу атенюатора А1 надвисокочастотний сиг-

нал надходить на один з входів перетворювача U2, а на другий вхід якого пос-

тупає сигнал гетеродина G2. Феритовий вентиль А2 служить для забезпечення 

електродинамічної розв'язки перетворювача з вхідним трактом радіометричної 

системи. 
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Рисунок. 2.1 – Функціональна схема високочутливої радіометричної системи 

U1 – електрично-керований НВЧ-генератор; A1 – прецизійний атенюа-

тор; A2 – феритовий вентилятор; U2 – перетворювач частоти; G1 – генератор 

прямокутних імпульсів; G2 – генератор синусоїдальних НВЧ-сигналів (гетеро-

дин); A3 – підсилювач проміжної частоти; U3 – квадратичний детектор;  

A4 – біквадратний смуговий фільтр; A5 – підсилювач проміжної частоти; U4 – 

синхронний детектор; Z1 – фільтр низьких частот; PA1 – вольтметр (аналого-

вий давач); X – джерело сигналу. 

З виходу перетворювача U2 сигнал проміжної частоти надходить на вхід 

підсилювача А5 та після підсилення детектується квадратичним детектором U3. 

Продетектований сигнал частоти 1 кГц у вигляді прямокутних імпульсів далі 

проходить через біквадратний фільтр А4, на виході якого отримуємо синусої-

дальний сигнал тієї ж частоти, що й сигнал, який через фазообертач АЗ посту-

пає на один з входів синхронного детектора U4. 

На другий вхід поступає сигнал від генератора G1. Спектр вихідного си-

гналу U4 має постійну складову, що пропорційна потужності джерела Х  т а  

частоти, кратні 1 кГц. Фільтр Z1 виділяє постійну складову, яка поступає на 
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вхід давача. Рівень напруги, що вимірюється, пропорційний потужності вхідно-

го сигналу [3]. 

Основним недоліком даної радіометричної системи це її вихід – анало-

говий давач, який дає велику похибку при вимірюваннях [3]. Для того щоб зме-

ншити похибку вимірювань проводять калібрування системи. Якщо воно про-

водиться за допомогою стандартного генератора синусоїдальних сигналів (на-

приклад, Г4-141), то випадкова складова похибки вимірювань дорівнює 40%. 

Застосування спеціального генератору еталонного шуму знижує похибку до рі-

вня 10-15% [3]. 

В даній магістерській роботі проведено дослідження подальшого змен-

шення вказаної метрологічної характеристики за допомогою розробленого про-

грамно-апаратний методу, що дозволяє оптимізувати конструкцію вимірюваль-

ної системи и проводити цифрову обробку сигналів. 

 

2.2 Математичне моделювання передачі вихідних сигналів радіомет-

ричної системи 

2.2.1 Аналіз впливу зовнішніх електромагнітних полів на вимірювання 

 
Вимірювання низькоінтенсивних випромінювань є досить складним, так 

як рівень вхідних сигналів у більшості випадків знаходиться на рівні власних 

шумів радіометричної системи, або менше. Слід зазначити, що радіометр може 

виміряти потужність не тільки шумових, а й малопотужних синусоїдальних си-

гналів. 

Задача вимірювання ускладнюється тим, що випадковий характер зміни 

параметрів широкосмугових сигналів – амплітуди, частоти та фази приводить 

до відсутності регулярних складових та обумовлює необхідність визначення 

таких параметрів і характеристик як спектральна щільність потужності шуму та 

інтегральна потужність, коефіцієнти поляризації та автокореляційної функції. 

Ще одним фактором впливу на точність вимірювань є зовнішні завади, 

що створюються будь-якими електричними пристроями, що знаходяться поряд 
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біооб’єкту та радіометричної системи, починаючи від лампочки розжарювання 

закінчуючи самою електромережею. 

Тому необхідно екранувати об’єкт спостереження від впливу зовнішньо-

го середовища, у тому числі електромагнітних наведень, що дасть можливість 

відповідну складову похибки вимірювань радіометричної системи. 

При реєстрації низькоінтенсивних НВЧ сигналів у процесі радіометрич-

них досліджень біооб’єктів значну увагу слід надати схемі вимірювань, а саме, 

взаєморозташуваню засобів апаратної обробки сигналу (вузли РС та лінія пере-

дачі) та цифровой обробки (комп’ютер). Оскільки виникає необхідність у пе-

ретворені аналогового сигналу у цифровий, то до засобів обробки слід додати 

АЦП. Він, як і блоки комп’ютера, під час своєї роботи випромінює електромаг-

нітні сигнали, що для  вимірювальної системи є завадою. Тому АЦП разом з 

комп’ютером слід розташовувати поза екранованою камерою, а у камері зали-

шати лише досліджуваний біооб’єкт та радіометричну систему. Таким чином, 

виникає необхідність у створенні лінії передачі, яка з найменшими втратами та 

спотвореннями має передати інформаційний сигнал низької частоти з виходу 

радіометричної системи до аналогово-цифрового перетворювача. 

Аналіз можливих варіантів лінії зв’язку довів доцільність застосування в 

апаратній частині інтерфейсу струмової петлі. Перевагою такого рішення є те, 

що інформація передається за допомогою сигналів струми, а не напруги. Це до-

зволяє забезпечити зв'язок на великих відстанях, що необхідно при проведенні 

радіометричних дослідженнях біооб'єктів, коли необхідно екранувати їх від зо-

внішнього електромагнітного випромінювання. Існують певні стандарти пере-

дачі сигналу у струмовій петлі, що визначають діапазон величини струму: 0 – 

20 мА, 4 – 20 мА та 0 – 60 мА. Перша цифра відповідає рівню логічного нуля, 

друга – логічної одиниці.  

В першому та другому випадку головний недолік обумовлений малим 

динамічним діапазоном, що зменшує точність вимірювань. Однією з причин, 

неможливості використовувати діапазону 4-20 мА, є величина напруги на вихо-

ді радіометричної системи (0-1,5 В). Оскільки характеристичний опір лінії пе-
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редачі лежить у межах від 50 Ом (коаксіальний кабель) до 120 Ом (вита пара), 

то реалізувати адекватне перетворення сигналів напруги у сигнали струму не-

можливо. Наприклад, для витої пари маємо 

 

                      𝑉 = 𝐼л ∙ 𝑅л = 4 ∙ 10−3 ∙ 120 = 0,48 В                              (2.1) 

 

Виходячи з вище приведених тверджень, обрано струмову петлю зі ста-

ндартом 0 – 60 мА. 

 

2.2.2 Оцінка загасання у лінії зав’язку 

 
Найпоширенішими лініями передачі є двопровідна лінія, вита пара та 

коаксіальний кабель. 

Проведені експериментально-теоретичні дослідження показали що у 

двопровідної лінії рівень паразитних наведень порівняний з рівнем корисного 

сигналу, тому використовувати таку лінію недоцільно. З інших двох ліній ви-

бирати слід ту, яка має найменші загасання та рівень паразитних наведень, а 

оптимальна за техніко-економічними показниками. 

Один з підходів, за допомогою якого можна описати властивості довгої 

лінії, заснований на представленні її у вигляді штучної довгої лінії, що склада-

ється з зосереджених елементів, який показаний на рис. 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – Еквівалентна схема відрізку лінії зв’язку на зосереджених 

елементах 
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На рис. 2.2 показано досить короткий відрізок лінії довжиною ∆l заміне-

ний трьома секціями з зосереджених елементів. У кожен з цих елементів вхо-

дить або послідовно включений активний опір R, що враховує можливі теплові 

втрати в міді, або паралельно включена активна провідність G, що враховує 

втрати в діелектричному заповненні. Крім того, в них входять включені послі-

довно індуктивність L і паралельно ємність С, що враховують запасену в лінії 

енергію. 

Втрати коаксіального кабелю у лінії зв’язку можна визначити через кое-

фіцієнт загасання хвилі напруги або струму, який показує на скільки децибел 

послаблюється сигнал в лінії на відстані 1 м. Щоб розрахувати коефіцієнт зату-

хання у кабелі будемо використовувати наступну формулу: 

 

                                      
;

22 C
LG

L
CR
+=α

                                            (2.2)
 

 

де, R – активний опір провідників; 

L – індуктивність; 

C – електрична ємність; 

G – провідність ізоляції. 

Усі параметри які присутні у розрахунковій формулі, як правило вказу-

ються у технічній документації. Наприклад, для кабелю з хвильовим опором 50 

Ом маємо: 

                  ;/3.2974.219.275 кмОмRRR Dd =+=+=                           (2.3) 

 

де, 𝑅𝑑 – опір центрального провідника;  

𝑅𝐷 – опір зовнішнього провідника; 

L = 0.22 мГн/км; 
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С = 97нФ/км; 

G = 1 пСм/км; 

а коефіцієнт загасання: 

 

    𝛼 = 295.3∙10−3

2
∙ � 97∙10−9

0.22∙10−6
+ 1∙10−12

2
∙ �0.22∙10−6

97∙10−9
= 0.099 нп/км            (2.4) 

 

Враховуючи коефіцієнт перетворення 8.7 знаходимо коефіцієнт загасан-

ня і він дорівнює 0,87 дБ/м. Оскільки для використовуваної схеми вимірювань 

довжина лінії передачі не перевищує 10 метрів, загальне загасання складає 8,7 

дБ, що відповідає послабленню у 7,4 разів. Тому є необхідність встановлення 

підсилювача на вході лінії передачі. 

Для витої пари застосовується вираз згідно зі стандартом TIA/EIA-568-A  

 

                                               𝛼(𝑓) = 𝑘1 ∙ �𝑓 + 𝑘2 ∙ 𝑓 + 𝑘3
�𝑓

,                                  (2.5) 

 

де, 1,2,3k  – коефіцієнти які залежать від класу витої пари; 

f – частота сигналу; 

Даний вираз показує загасання на 100 м довжини кабелю, тому вихідний 

результат необхідно поділити на 100. 

Для витої пари UTP категорії 5: 

𝑓 = 1 кГц; 

𝑘1 = 1,967; 

𝑘2 = 0,023; 

𝑘3 = 0,050;  

𝛼(𝑓) =
1,967 ∙ √1 ∙ 103 + 0,023 ∙ 1 ∙ 103 + 0,050

√1 ∙ 103
100 = 0,85 дБ/м 
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Виходячи з отриманих результатів, робимо висновок, що по параметру 

загасання можна використовувати обидва варіанти, як коаксіальний кабель так і 

виту пару. 

 

2.2.3 Аналіз швидкості передачі даних 
 

Проаналізуємо яка з наведених ліній передачі підходить для передачі 

даних з радіометра до АЦП. Для цього необхідно визначити яку мінімальну 

швидкість має забезпечувати кабель. Як показують оціночні розрахунки, для 

отримання результатів вимірювань із задовільною точністю, слід в кожну секу-

нду часу здійснювати мінімум 100 спостережень вимірюваної потужності сиг-

налу на одній частоті.  

А для побудови досить плавної амплітудно-частотної характеристики 

такі спостереження слід робити щонайменше для 50 частот. 

Крім того, у процесі дискретизації вимірюваних сигналів необхідно за-

безпечити задану точність. Оскільки динамічний діапазон системи лежить в 

межах 0-1 В, крок дискретизації складає 0,01 В, то для передачі таких величин 

достатньо 12 біт інформації, що відповідає 4096 можливим варіантам запису 

числа. Таким чином швидкість передачі даних можна оцінити числом: 

 

                       𝜈 = 100 ∙ 50 ∙ 12 = 75000 біт
с

= 75кбіт
с

                              (2.6) 

 

Перевіривши стандарти на швидкість передачі даних для коаксіального 

кабелю та витої пари, можна зробити висновок, що обидві лінії спроможні пе-

редавати сигнали з такою швидкістю. 
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2.2.4 Оцінка рівня паразитних наводок 
 

Наступний критерій вибору лінії передачі – це рівень паразитних наве-

день. 

Проведені експериментальні дослідження показали, що найбільша скла-

дова наведень створюється мережею живлення. Тому якщо використовувати 

виту пару, то слід брати марку FTP, яка є екранованою. 

Рівень наводень у коаксіальному кабелі визначається наступним чином. 

Якщо коаксіальний кабель має достатню довжину та різні точки заземлення, 

можливе формування наводки. Для того, щоб більш наочно це продемонструва-

ти її формування зобразимо її на рис. 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Формування наводки у коаксіальному кабелі 

Розрахункова формула рівня наводки у кабелі виглядає наступним чи-

ном: 

                                      𝑑𝑉 = 𝐿 �𝑑𝐼
𝑑𝑡
� + 𝐼𝑅;                                                (2.7) 

 

де, L – індуктивність обплетення кабелю; 

R – опір обплетення; 

I – рівень струму в обплетенні; 

V – амплітуда наводки. 

Для розрахунку рівня наводки необхідно вирішити вираз (2.6). В даному 

випадку, якщо вважати, що характеристики лінії не змінюються з часом, то во-

ни від часу не залежать. Залишається тільки струм, який протікає у лінії. Шум 

можна представити у вигляді нескінченності синусоїд різної частоти та амплі-
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туди. Якщо, наприклад, задатись постійним максимальним рівнем амплітуди, 

то залишиться лише залежна від часу частота синусоїд і вираз матиме наступ-

ний вигляд: 

  

                 𝑉 = 𝐿 ∙ 𝐴 ∙ ∫ (sin(𝜔1𝑡) + 𝑠𝑖𝑛(𝜔2𝑡) … )𝑑𝑡 + 𝐼𝑅                       (2.8) 

 

Далі, якщо взяти основну частоту, на якій передається сигнал у викорис-

таній радіометричній системі, 1кГц, то вираз можливо спростити до однієї 

змінної  і ми отримаємо: 

 

                                𝑉 = 𝐿 ∙ 𝐴 ∙ ∫ (sin(𝜔𝑡)𝑑𝑡 + 𝐼𝑅                                    (2.9) 

                           𝑉 = 𝐿 ∙ 𝐴 ∙ �𝜔 ∙ (− cos(𝜔𝑡))�+ 𝐼𝑅                               (2.10) 

 

Будемо розглядати межі інтегрування в рамках однієї секунди сигналу. 

А перед цим визначимо значення елементів формули: 

𝐿 =
0,22мкГн

м ; 

𝐴 = 𝐼 = 20мА; 

𝑅 =
21,4Ом
км ;  

𝜔 = 1кГц; 

𝑉 = 0,22 ∙ 10−6 ∙ 5 ∙ 20 ∙ 10−3�1 ∙ 103 ∙ (− cos(1000 ∙ 2 ∙ 𝜋))� + 20 ∙ 10−3 ∙ 21,4

∙ 10−3 ∙ 5 = 1,28 ∙ 10−3В 

 

Отже, максимальне наводення, що можливе при струмі 60мА у коаксіа-

льному кабелі складає 12,8 мВ на довжину кабелю 10 метрів. 

Затухання та наведення можна визначити використовуючи схему симет-

ричної пари, в якому використовується балансний принцип передачі інформа-

ції, зображено на рис.2.4. 
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Рисунок 2.4 – Формування наводки у витій парі 

 

У симетричних парах приймач і передавач гальванічно розв'язані один 

від одного погоджуючими трансформаторами. 

У вторинні обмотки передається тільки різниця потенціалів на первин-

ній обмотці. З рисунку вище видно, що струми наведень повністю симетрично-

го кола призводять до протифазної зміни напруги 𝑈н на первинній обмотці тра-

нсформатора приймача, так що результуючий сигнал, що заважає, не переда-

ється у вторинну обмотку. 

Відповідно ЕМВ провідників має рівні за величиною та протилежні за 

напрямками вектори електромагнітного поля внаслідок протилежного напрямку 

струмів в них. Тому в ідеальному симетричному колі сумарні вектори напруже-

ності дорівнюють нулю і ЕМВ, що випромінюється, відсутнє. 

Виходячи з проведених розрахунків, можна зробити висновок, що для 

передачі даних від радіометричної системи до аналогово-цифрового перетво-

рювача можна застосовувати обидві лінії, оскільки їх параметри практично 

аналогічні. Проте вирішено використовувати виту пару, з міркувань більш про-

стого монтажу вузлів вимірювальної схеми для випадку застосування витої па-

ри. 
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2.3 Дослідження процесу обробки вихідних сигналів радіометричної 

системи за допомогою імітаційної моделі 

2.3.1 Опис імітаційної моделі  

 
Так як головною метою даної магістерської роботи є підвищення точно-

сті вимірювань сигналів радіометричної системи, побудуємо імітаційну модель 

розробленого програмно-апаратного методу. 

Імітаційна модель (рис.2.5.) полягає у тому, що аналоговий вихід радіо-

метричної система замінюється на аналоговий інтерфейс струмової петлі (лінія 

передачі), пристрій збору даних з АЦП, USB інтерфейс та власне програмний 

інтерфейс обробки даних радіометричної системи. 

Пристрій збору даних в даній схемі може бути спеціально розроблений 

АЦП під дану систему, або готові пристрої такі як пристрої збору даних (DAQ) 

та цифрові осцилографи. 

 

     А 

 

 

 

Рисунок. 2.5 – Функціональна схема вдосконаленої радіометричної  

системи: 

БО – біооб’єкт; ГЕШ – генератор еталонного шуму; РС – радіометрична 

система; А – антена. 

На функціональній схемі приведено два джерела випромінювання – ге-

нератор еталонного шуму та біооб’єкт. Перший застосовується для калібруван-

ня радіометричної системи. Біооб’єкт, власне, і є метою досліджень. 

БО 

 

 

РС 

 

НВЧ блок Блок ПЧ Блок НЧ 

Пристрій збору 
даних з АЦП 

Лінія передачі USB інтерфейс Програмний 
інтерфейс 
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Так як частина радіометричної системи вже була описана, перейдемо до 

другої частини. На виході НЧ блоку сигнал потрапляє до лінії передачі, що яв-

ляє собою струмову петлю. Там сигнал перетворюється з напруги у струм і по-

трапляє до пристрою збору даних з АЦП, де відбувається перетворення сигналу 

з аналогового на цифровий. Після сигнал через USB інтерфейс потрапляє до ПК 

з розробленим програмним забезпеченням де проходить подальша обробка сиг-

налу.   

 

2.3.2 Оцінка похибки вимірювань із застосуванням розробленого методу 

 
Попередньо проаналізувавши джерела, відомо, що при дослідженні біо-

об’єктів без застосування розробленого методу та вибіркою у 30 елементів, ви-

никає випадкова похибка, яка дорівнює 15% [19]. Також відомо, що із збіль-

шенням розміру вибірки, відносна похибка вимірювань зменшується у √𝑛 разів. 

Розрахунок теоретичної відносної похибки для вибірки 500  та 10000 

елементів наведено нижче: 

                      𝐸%(𝑛 = 500) = 𝐸𝑝%

�
𝑛в
𝑛р

= 15%

�50030

= 3,67%                               (2.10) 

                   𝐸%(𝑛 = 10000) = 𝐸𝑝%

�
𝑛в
𝑛р

= 15%

�1000030

= 0,82%                           (2.11) 

Теоретичні розрахунки показують, що при вибірці у 500 елементів, бу-

демо мати похибку 3,67%, а при 10000 маємо 0,82%. 

Визначимо похибку з якою доцільно проводити вимірювання. Адже під-

хід чим більше вибірка тим краще, не підходить, так як програмні та часові ре-

сурси вичерпні. 

Якщо розглядати радіометричну систему, то вона вносить систематичну 

похибку і логічно зменшувати рівень випадкової похибки до рівня систематич-

ної. Відомо, що атенюатор, який застосовується в радіометричній системі, вно-

сить систематичну похибку 1%. Це означає, що зменшення випадкової похибки 
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слід зменшувати до 1%. Використовуючи раніше приведені розрахунки, робимо 

висновок, що найбільша доцільна кількість елементів вибірки 10000. Проте для 

зменшення використання часу та програмних ресурсів, будемо використовува-

ти вибірку у 500 елементів. 

 

2.3.2 Імітація процесу вимірювання за допомогою текстового файлу 

 
Блок схема програмної частини обробки сигналів радіометричних вимі-

рювань зображено на рис. 2.6. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Блок програмної обробки 

Для роботи розробленого методу обробки необхідне формування текс-

тового файлу даних. Кожен з приведених пристроїв збору даних має свої особ-

ливості запису даних у текстовий файл. Це означає, що перед його використан-

ням його необхідно перевести у вигляд який дозволить програмі його обробити. 

Який має вигляд: 

992 1000 912 480 1008 1056 896 1064 576 960 776 992 720 1000 1008 … 

 

Після формування текстового файлу, його зчитують за допомогою спе-

ціальної функції на графічній мові G, яка більш детально буде описана у насту-

пному підрозділі.  

Файл .txt 

 

Формувач 
цифрового 

сигналу 

Блок статистичної 
обробки 

Аналізатор 
спектру 

Блок осцило-
графа 
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Особливістю роботи з графічною мовою G у програмному забезпеченні 

VIEW, є те, що для написання програми використовується інтерфейс розбитий 

на 2 частини: лицева панель, яка являє собою передню панель приладу який ро-

зробляється; блок-діаграма, що умовно представляє собою внутрішній блок 

приладу в якому проходять усі процеси, які забезпечують роботу приладу. 

 

2.3.3 Дослідження спектру сигналу та його статистична обробка 

 
Проаналізуємо роботу аналізатора спектру. Він призначений для отри-

мання розподілу потужності сигналу по частоті. Це дає змогу визначити на 

яких частотах найбільше випромінює біооб’єкт. Це важливо, тому що ми змо-

жемо з концентрувати увагу на тих частотах які будуть мати найбільшу амплі-

туду сигналу, тобто мати в собі якусь інформацію. 

 

Рисунок 2.7 – Передня панель аналізатора спектра 

 

Рисунок 2.8 – Блок діаграма аналізатора спектра 
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Розглянемо фронтальну панель (рис. 2.7) та блок діаграму (рис. 2.8) на-

шого віртуального приладу. 

Для визначення всіх компонентів та функцій даного віртуально приладу 

достатньо буде розглянути лише його блок діаграму. Першим елементом іде 

функція Read from spreadsheet file, яка дозволяє зчитувати інформацію з .txt 

файлів. Для того щоб ця функція правильно працювала, в нашому випадку, не-

обхідно транспонувати данні які знаходяться у текстовому документі. Для цьо-

го до входу Transpose функції Read from spreadsheet file підключається постійне 

булівське значення True. 

Наступний крок який виконується, це індексування елементів файлу, для 

того, щоб можливо було з формувати данні у вигляді сигналу. Це робиться за 

допомогою функції Index Array Function та на вхід index (row) приєднується 

константа яка дорівнює нулю, для того, щоб індексація починалася з нульового 

елементу. 

Тепер необхідно з формувати сигнал з отриманої матриці чисел. Вико-

ристовується для цього функція Build Waveform (Analog Waveform) та на її вхід 

waveform component приєднуємо отриману раніше матрицю даних.  

Після отримання віртуального сигналу виникає необхідність у тому, щоб 

отримати його вигляд. Тому використовуємо функцію Waveform Graph, яка до-

зволяє отримати візуальний вигляд нашого сигналу на передній панелі. На рис. 

2.7 лівіше відображений сигнал перетворений і переданий до нашого віртуаль-

ного приладу. 

На етапі коли точно відомо, щ досліджується той сигнал який потрібно, 

проведемо його аналіз. Визначити його постійне значення у вольтах та середнє 

квадратичне значення змінного сигналу можливо наступним чином. Подається 

на вхід функції Basic Averaged DC-RMS VI сигнал, та знімається вищезазначені 

дані з виходів DC value та RMS value та подаються на числові індикатори.  

Наступним етапом є отримання спектру сигналу знятого з біооб’єкту. 

Для цього необхідно виконати декілька дій. Сигнал подається на сигнальний 
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вхід функції Harmonic Distortion Analyzer VI та до входу highest harmonic 

під’єднується константа з кількістю гармонік яку нам треба передати на графік. 

Для того, щоб з формувати графік нам необхідно створити цикл, так як 

функція Harmonic Distortion Analyzer VI видає значення фундаментальної час-

тоти гармоніки сигналу з виходу detected fundamental frequency та рівень гармо-

ніки з виходу component level. При чому, що на виході на якому видається зна-

чення частоти, має значення відстані не від першої гармоніки а від попередньої. 

Тому у циклі присутній множник номеру гармоніки. Далі необхідно з формува-

ти матрицю значень спектру сигналу, що ми робимо за допомогою функції 

Bundle Function. Після цього з формована матриця подається на XY Graph для 

відображення спектру сигнала. 

На рис. 2.9 представлена передня панель та блок діаграма блоку статис-

тичної обробки: 

 

Рисунок 2.9 – Фронтальна панель блоку статистичної обробки 
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Рисунок 2.10 Блок діаграма блоку статистичної обробки 

Також розглянемо тільки блок діаграму пристрою.  

Після того, як був з формований сигнал ми подаємо його на Waveform 

Graph для того, щоб впевнитися, що аналізуємо потрібний сигнал. Після чого за 

допомогою функції Standard Deviation and Variance VI визначаємо середнє зна-

чення вибірки, середнє-квадратичне відхилення та дисперсію (Mean, Deviation 

та Variance відповідно). Та функцією Create Histogram виводимо вигляд гістог-

рами розподілу виміряної випадкової величини. 

Всі елементи, що не були описані до цього моменту формують вираз для 

визначення відносної похибки вимірювань E%, що має вид: 

 

                                      𝐸 = Φ(𝑥) ∙ 𝜎
𝑥∙√𝑛

∙ 100%                                           (2.13) 

 

де, Φ(𝑥) – значення функції Лапласа, 𝜎 – середньоквадратичне відхи-

лення,  𝑥 – середнє вибірки, 𝑛 – кількість елементів вибірки. 
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Наступний програмний блок який слід розглянути це – програма форму-

вання АЧХ та програма формування калібрувальних кривих. 

Вид програми представлений на рисунках 2.11 та 2.12. 

 

Рисунок 2.11 – Лицева панель віртуального пристрою побудови АЧХ 

 

Рисунок 2.12 – Блок діаграма пристрою формування АЧХ 
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Для розгляду даного віртуального приладу, достатньо використовувати, 

для пояснення, тільки блок діаграму. Пристрій сформований циклом for який 

виконує операції які знаходяться в межах циклу 17 разів, по кількості частот. 

В середині циклу знаходиться функція зчитування з файлу Read from 

spreadsheet file до якої приєднана булівська константа true. Вона необхідна для 

того, щоб функція транспонувала значення які знаходяться текстовому файлі. 

Далі дані зчитані та транспоновані з файлу потрапляють до функції In-

dex Array, яка формує з даних матрицю значень. І наступний крок це знахо-

дження середнього з масиву даних. Ця операція виконується за допомогою фу-

нкції MeanVI. 

Однією з особливостей циклу for, є те, що він накопичує усі дані перед 

тим як видати їх в наступну ланку. Тому коли ми подаємо сигнал до функції 

Waveform Graph дані одразу відображаються на графіку. 

Для представлення калібрувальних кривих була модифікована програма, 

яка була написана для АЧХ радіометричної системи. Вона представлена на ри-

сунку 2.13 та 2.14. 

 

Рисунок 2.13 – Лицева панель програми формування калібрувальної кривої 
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Рисунок 2.14 – Блок діаграма програми формування калібрувальної кривої 

Для опису даної програми достатньо використовувати лише блок діаг-

раму, та пояснити дві відмінності від програми для формування АЧХ. По-

перше, це зміна кількості ітерацій на значення 5, так як були зняті по 5 точок на 

кожну частоту робочого діапазону радіометра. По-друге, це введення функції 

Curve Fitting, яка дозволяє апроксимувати отриманні данні на графіку. В дано-

му випадку була застосована лінійна апроксимація.  

Після проведення побудови програмної частини обробки сигналів ра-

діометричної системи було проведено її перевірку. З рисунків  2.7., 2.9 2.11 та 

2.13 видно, що програмний блок функціонує правильно так як спектр сигналу, 

статистичні дані, АЧХ та калібрувальні криві відповідають теоретично пред-

ставленим даним.  

 

Висновоки 

 
Досягнення поставленої мети досягається додатковим екранування біо-

об’єкту, рознесенням складових програмно-апаратного методу у просторі і їх 

з’єднанням на відстані за допомогою струмової петлі та витої пари. Після чого 

проводиться перетворення сигналу у цифровий для подальшої його обробки 

розробленим програмним забезпеченням.
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РОЗДІЛ 3 ВИКОРИСТАННЯ РОЗРОБЛЕНОГО МЕТОДУ 

 
Експериментальна перевірка результатів теоретичних досліджень та 

моделювання проводилась із застосуванням розробленого програмно-

апаратного методу за допомогою радіометричної системи мм-діапазону 

(рис.3.1), а також приладу для вимірювання радіозавад SMV 11 (рис.3.8).  

Перевірка здійснювалась шляхом дослідження метрологічних хара-

ктеристик вказаної системи (випадкової складової похибки вимірювання 

потужності вхідного НВЧ сигналу, АЧХ та передавальних характеристики 

РС).  

Рівень зовнішніх радіозавад, визначений за допомогою приладу по-

рівнювався з теоретично отриманою оцінкою. За результатами порівняння 

зроблено висновок про доцільність екранування об’єкту дослідження та 

розраховано припустиму довжину лінії передачі сигналів з виходу РС до 

комп’ютера.  

 

3.1 Дослідження метрологічних характеристик радіометричної 

системи 

 
Для дослідження метрологічних характеристик радіометричної сис-

теми на її вхід подавався сигнал з генератора еталонного шуму у діапазоні 

частот 37-53 ГГц. Частота аналізованого сигналу встановлювалась з кро-

ком 1 ГГц за допомогою індикатора гетеродинного генератору радіомет-

ричної системи. Результати вимірювання оформлювались у вигляді файлу 

формату *.txt. Для цього використовувався пристрій збору даних (рис. 3.1)  
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                  8         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Структурна схема радіометричної системи 

1 – джерело сигналу; 2 – радіометрична система; 3 – лінія зв’язку;  

4 – пристрій збору даних; 5 – текстовий файл; 6 – програмне забезпечення; 

7 – ПЕОМ; 8 – екранована камера; 9 – програмний блок. 

 

Вимірювання здійснювались для кожної частоти робочого діапазо-

ну від 48 до 54 ГГц, з кроком 1 ГГц.  

Дані для передавальної характеристики радіометричної системи 

отримано шляхом регулювання вхідної НВЧ потужності за допомогою 

атенюатора Д3-37, що входить до складу системи.  

Відомо, що вихідна напруга радіометричної системи пропорційна 

до потужності на вході системи. Дана величина є випадковою. Для оброб-

ки результатів вимірювань були застосовані методи математичної статис-

тики. При постійному значенні потужності на вході або частоти гетероди-

ну (в залежності від характеристики, яка вимірювалась), робилось 500 спо-

стережень напруги. Значення вимірюваної величини розподілені за норма-

льним законом. 

1 2 3 4 
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Для перевірки цього припущення були зроблені вимірювання вихі-

дної напруги радіометричної системи для частоти f = 45 ГГц при п’яти 

значеннях вхідної потужності: РВХ = 6,7·10-13, 3,3·10-13, 1,7·10-13, 8,3·10-14 

та 4,2·10-14 Вт. Для кожного значення потужності було зроблено 500 ви-

мірів. Типові результати вимірювань приведені в таблицях 3.1–3.5.  

 

Таблиця 3.1 Значення вихідної напруги, у мілівольтах, при f = 45 ГГц и 

РВХ = 6,7·10-13 Вт 

1104 1056 1120 1056 1024 1056 1040 1120 1096 968 

1088 1096 1080 1056 1104 1088 960 1088 1088 1104 

1056 1048 1088 1120 1120 1048 1088 976 1120 1096 

1120 1096 1088 1088 1056 1128 1080 1024 1072 1032 

1088 1112 1120 1056 1096 1104 992 1016 1088 1064 

1104 832 984 1040 1040 1104 1112 1104 1080 960 

1032 1080 984 1056 1120 1104 1064 1088 1120 1032 

1088 1080 1104 1032 1128 1104 1104 1056 1024 1032 

1072 1016 1056 1088 1104 1056 1040 1016 1088 1080 

1080 1072 1056 1040 1120 1016 1056 1064 992 1096 

 

Таблиця 3.2 Значення вихідної напруги, у мілівольтах, при f = 45 ГГц и 

РВХ = 3,3·10-13 Вт 

840 864 848 1056 864 880 896 624 928 1008 

584 720 960 1032 888 1064 1064 936 944 864 

536 848 928 928 696 992 872 968 1072 1056 

1032 1056 1056 952 568 1080 784 976 800 936 

520 856 992 968 800 704 560 648 992 1056 
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Продовження таблиці 3.2 

904 768 712 576 1056 736 1024 1024 896 928 

704 768 976 984 768 872 1080 848 912 912 

672 992 592 616 904 672 984 1080 1056 672 

904 728 856 648 936 800 992 736 720 976 

960 584 992 928 896 944 872 320 880 736 

 

Таблиця 3.3 Значення вихідної напруги, в мілівольтах, при f = 45 ГГц и 

РВХ = 1,7·10-13 Вт 

624 176 688 416 704 640 608 616 864 -80 

800 672 928 576 -72 -112 752 544 280 336 

624 1008 768 976 56 80 768 800 360 640 

-64 576 512 784 592 416 976 640 784 304 

112 520 152 496 848 672 928 512 800 640 

656 216 544 280 696 664 528 736 512 736 

744 480 416 800 584 576 192 384 672 896 

672 648 736 528 752 384 488 512 880 472 

400 448 608 448 480 632 640 904 800 568 

896 504 768 648 712 136 416 720 736 448 

 

Таблиця 3.4 Значення вихідної напруги, в мілівольтах, при f = 45 ГГц и 

РВХ = 8,3·10-14 Вт 

152 0 336 600 576 128 120 200 104 384 

96 440 104 -32 528 -72 -16 400 56 520 

О. О
. Ш
піл
ін,

 Кі
ВР
А 

20
15



64 
 

Продовження таблиці 3.4 

288 456 344 -304 536 448 352 -96 0 432 

456 704 -24 -88 168 448 384 -336 160 160 

640 632 -304 0 -32 448 -160 -40 96 240 

608 464 224 64 64 528 360 72 272 424 

384 72 384 352 184 248 -8 208 -32 168 

-232 -264 352 -128 752 408 0 80 640 480 

-320 32 168 128 288 432 752 168 392 72 

264 728 464 136 568 -200 320 568 896 8 

 

Таблиця 3.5 Значення вихідної напруги, в мілівольтах, при f = 45 ГГц и 

РВХ = 4,2·10-14Вт (100 вимірів) 

152 0 336 600 576 128 120 200 104 384 

96 440 104 -32 528 -72 -16 400 56 520 

288 456 344 -304 536 448 352 -96 0 432 

456 704 -24 -88 168 448 384 -336 160 160 

640 632 -304 0 -32 448 -160 -40 96 240 

608 464 224 64 64 528 360 72 272 424 

384 72 384 352 184 248 -8 208 -32 168 

-232 -264 352 -128 752 408 0 80 640 480 

-320 32 168 128 288 432 752 168 392 72 

264 728 464 136 568 -200 320 568 896 8 
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Далі проводилась статистична обробка даних таблиць у написаній 

програмі в середовищі LabVIEW. З її допомогою будувалась гістограма, 

висота стовпчиків якої дорівнює частині загальної кількості вимірювань, 

яка опинилась у тому чи іншому інтервалі гістограми. 

 

Рисунок 3.2 – Гістограма, щільність ймовірності та параметри розподілу 

результатів вимірювань для РВХ = 6,7·10-13 Вт  

 

Рисунок 3.3 – Гістограма, щільність ймовірності та параметри розподілу 

результатів вимірювань для РВХ = 3,3·10-13 Вт  
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Рисунок 3.4 – Гістограма, щільність ймовірності та параметри розподілу 

результатів вимірювань для РВХ = 1,7·10-13 Вт  

 

Рисунок 3.5 – Гістограма, щільність ймовірності та параметри розподілу 

результатів вимірювань для РВХ = 8,3·10-14 Вт  

 

Рисунок 3.6 – Гістограма, щільність ймовірності та параметри розподілу 

результатів вимірювань для РВХ = 4,2·10-14 Вт  
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 На рисунках 3.2 – 3.6 приведені гістограми щільності розподі-

лу та статистичні параметри для п’яти рівнів вхідної потужності. Як видно 

з рисунків, розподіл близький до нормального. Перевірка цього припу-

щення відбувалася за допомогою критерію d згідно ГОСТ 8.207-76. Для 

цього написана програма у середовищі MatLab, лістинг якої приведений 

нижче: 

clc; close all; clear all; 
sf='38.txt'; 
x=load(sf); 

n=length(x); 
Mx=mean(x); 

Ssm=sqrt(sum((x-Mx).^2)/n); 
d=(sum(abs(x-Mx)))/(n*Ssm); 

 

Після виконання програми маєм критерій розподілу, який дорівнює 

0,8347. Так як критерій лежить в межах 0,7291 ≤ d ≤ 0,8648, розподіл може 

вважатися нормальним. тому при розрахунку похибок вимірювань можна 

користуватися формулами для нормального розподілу, згідно ГОСТ 8.207-

76. 

Припускаючи, що довірча ймовірність дорівнює 0,95, випадкова 

складова  похибки вимірювань розрахована за формулою: 

 

                                                    ∆= 𝑡(𝑃,𝑛) ∙ 𝑆(𝑋�)                                         (3.1) 

 

де, 𝑡(𝑃,𝑛) – коефіцієнт Стьюдента, 𝑆(𝑋�) – зведене середньо квадратичне 

відхилення вимірювань. 

Для числа вимірювань n = 500, t(0,95;500) = 1,696. Величина 𝑆(𝑋�) 

визначається за формулою: 

 

                                                         𝑆(𝑋�) = 𝑆(𝑋)
√𝑛

                                             (3.2) 

 

О. О
. Ш
піл
ін,

 Кі
ВР
А 

20
15



68 
 
де, 𝑆(𝑋) – середньоквадратичне відхилення спостережень. 

Відносна похибка визначається за формулою: 

 

                                                        𝛿 = 𝑆(𝑋�)
𝑋�
∙ 100%                                       (3.3) 

 

І отримаємо для приведених раніше рівнів потужності статистичні да-

ні, наведені в табл.3.6: 

 

Таблиця 3.6 Статистичні дані вимірювань в залежності від вхі-

дної потужності радіометричної системи 

РВХ·1013,  

Вт 

𝑈�,  

мВ 

𝑆(𝑈), 

мВ 

𝑆(𝑈�), 

мВ 

∆, 

мВ 

δ,  

% 

6,7 1065,4 51,7 2,3 3 0,22 

3,3 822,3 178,2 7,9 16 0,97 

1,7 494,9 265,2 11,9 4 2,4 

0,83 252,4 290,6 13 8 5,2 

0,42 105,2 293,4 13,1 2 12,5 

 

Як видно, похибка зростає зі зменшенням рівня вхідної потужності. 

У випадку від 500 до 10000 спостережень у кожному випадку отримаємо 

похибку не більш 5%. Але оскільки похибка зростає зі зменшенням кілько-

сті вимірювань (n) згідно закону n-1/2, то для рівнів потужності біля порогу 

чутливості системи, то необхідність збільшення кількості вимірювань до-

цільно збільшувати до рівня систематичної похибки. 
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Наступною характеристикою радіометричної системи є її амплітуд-

но-частотна характеристика. На рис. 3.8. відображено АЧХ радіометричної 

системи. З графіку видно, що найбільші провали на частотах 49ГГц та 

54ГГц. Спад АЧХ на частоті 54 ГГц, обумовлено тим, що це є крайня час-

тота полоси пропускання радіометра. Щодо частоти 49 ГГц, це певні особ-

ливості апаратної частини радіометричної системи, яка обумовлює спад 

АЧХ на цій частоті.  

 

 

Рисунок 3.8 – АЧХ радіометричної системи 

Також в даній роботі досліджено передавальну характеристику ра-

діометричної системи. Для її побудови використовуються дані знаті на 

трьох частотах 38, 54 ГГц, які є крайніми частотами робочого діапазону 

системи. Та 45 ГГц – центральна робоча частота. На кожній з частот був 

застосований атенюатор Д3-37, який послаблював випромінювання гене-

ратору еталонного шуму від 0 до 12 дБ, з кроком у 3дБ. На рис. 3.9 побу-

довані передавальні характеристики та їх лінійна апроксимація. Вісь абс-

цис відкладено у дБ, де значенню 0 дБ відповідає потужність 6,7·10-13 Вт. 
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Рисунок 3.9 – Передавальна характеристика радіометричної системи 

Після виконання програми отримали лінійну залежність наступного виду: 

 

                                             𝑓(𝑥) = 25,3 ∙ 𝑥 − 5,6                                (3.4) 

 

де, 𝑥 – розраховане середнє значення амплітуди вихідної напруги радіоме-
тричної системи. 

Розрахована залежність 3.4 дозволяє розробити програму, що буде 

автоматичне переводити значення радіометричної системи з напруги у по-

тужність, що дасть змогу більш наочно представляти результати дослі-

джень біооб’єктів. 

 

3.2 Дослідження рівня електромагнітних завад та наведень у лінії 

передачі 

 
Одним із основних питань яке розглядається у даній магістерській 

роботі є підвищення завадостійкості програмно-апаратного методу оброб-

ки радіометричних сигналів. В попередньому розділі були визначені тео-
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ретичні значення загасання та наводки у лініях зв’язку. В даному розділі 

будуть розглянуті ті самі питання але з точки зору експерименту. 

Основною завадою яка виникає при вимірюваннях, це завада мере-

жі живлення 50 Гц. Вона виникає коли лінія передачі не має землі, або во-

на не правильно під’єднана і в тих випадках коли сигнал передається на 

тих самих частотах, що і частота мережі живлення при чому лінія не екра-

нована. 

Така НЧ наводка була зафіксована при проведені експерименту по 

виявленню завад. Для проведення цього експерименту була застосована 

вита пара довжиною 10 метрів та осцилограф який фіксував заваду. Експе-

римент було проведено у два способи з заземленням та без. В обох випад-

ках була зафіксована гармонічна завада частотою 50 Гц. Вигляд цієї завади 

представлено на рис. 3.10. Єдина відмінність яка була виявлена, це амплі-

туда такої наводки. Це можна пояснити тим, що на загальну землю було 

під’єднано досить потужний пристрій, через що наводка у лінії тільки по-

силювалась. 

 

Рисунок 3.10 – Наводка в лінії передачі 

Тому для вимірювань низько інтенсивних сигналів біооб’єктів, слід 

використовувати окрему землю, для запобігання підключення до неї більш 

потужних пристроїв. Окрім цього за результатами досліджень рекомендо-

вано використовувати екрановані лінії зв’язку. 
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Наступним, що було перевірено, це поле завад. Це зроблено за до-

помогою пристрою для вимірювання радіозавад типу SMV-11 який має ви-

гляд я на рисунку 3.11. 

 

Рис. 3.11 – Прилад для вимірювання радіозавад типу SMV 11 

Даний пристрій широко використовується для визначення полів за-

вад спеціалізованими інстанціями. 

Експеримент проходив наступним чином. Використовувалися дві 

антени – стержнева, яка фіксує електричну складову поля завади та рамоч-

на антена типу FMA 11, яка в свою чергу реєструє магнітну складову. Під 

час проведення експерименту були отримані дані які відображені в 

табл.3.7 та 3.8. 

Значення наводки для кожної з антени розраховуваються за наступ-

ною формулою: 

 

           𝐸 �дБ �мкВ
м
�� = 𝑈[дБ (мкВ)] + 𝐾[дБ(м−1)]                         (3.2) 
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Таблиця 3.7    Напруженість електричного поля 

Стрижнева антена 

F, МГц U 

27,6 67 

7,6 27 

2,66 29 

1,7 45 

0,0108 101,8 

1,55 39 

2,57 49 

27,6 65,4 

  

Дана формула справедлива для установки, що була використана під 

час експерименту. Пристрій реєстрації показує значення 𝑈[дБ (мкВ)] до 

якого ще необхідно додати коректуючий коефіцієнт, що залежить від час-

тоти. Ці коефіцієнти можна знайти у керівництві до пристрою. 

З отриманих даних видно, що найбільша напруженість електрично-

го поля припадає на частоту 10 кГц. Завади на цих частотах можуть наво-

дитись на лінію зв’язку, що може призвести до появи нових складових у 

спектрі сигналу знятого з біоо’бєкту. Тому рекомендовано екранувати біо-

об’єкт та вимірювальну радіометричну систему, для запобігання прохо-

дження на вхід системи зовнішньої завади. 
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3.3 Дослідження власного випромінювання біооб’єкту 

 
Перейдемо до прямого застосування розробленого програмно-

апаратного методу радіометричних досліджень біоо’бєктів. Дослідження 

випромінювання об’єкту проводилася на частоті 46 ГГц. З шкіряної повер-

хні долоні людини, що являє собою біооб’єкт, реєструвалося власне низкь-

інтенсивне випромінювання та було сформовано файл даних. Отримані 

дані оброблені за допомогою віртуальних приладів – аналізатор спектру та 

блок статистичної обробки результатів вимірювання. Ці прилади були роз-

глянуті у другому розділі.  Після проведення аналізу статистичних даних 

отримали наступні результати представлені на рисунках 3.12 та 3.13. 

 

Рисунок 3.12 – Осцилограма та статистичні дані сигналу отримано-

го з біооб’єкту 

 

Рисунок 3.13 – Огинаюча спектр вихідного сигналу радіосистеми 
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Відомо, що для даної радіометричної системи спектр вихідного си-

гналу має постійну складову та складові на частотах які кратні до 1КГц, які 

пропорційні до потужності джерела. На рис. 3.13 видно, дане твердження 

підтверджується.  

Після виконання програми отримано статистичні дані занесені у 

табл.3.9. Отримаємо потужність випромінювання біооб’єкту використову-

ючи передавальну криву, коефіцієнти якої були визначені у розділі 3.1: 

          𝑃(𝑥) = 25,3 ∙ 180,92 − 5,6 = 4571,7 ∙ 10−12 = 4,6 ∙ 10−9Вт        (3.3) 

Таблиця 3.9 Статистичні дані сигналу випромінювання біооб’єкту 

РВХ·10-13, 

Вт 
𝑋� 𝑆(𝑋) 𝑆(𝑋�) ∆ δ, % 

6,7 180,9 224,1 10 0,09 5,5 

 

Таким чином, фінальний результат вимірювання випромінювання 

потужності біооб’єкту на частоті 45 ГГц, дорівнює: 

 

𝑃 = 4,6 ∙ 10−9 ± 0,09, з 𝛼 = 0,95, 𝐸 = 5,5% 

 

Порівнюючи рівень потужності біооб’єкту з попередніми результа-

тами експериментів [3], можемо зробити висновок, що виміряний рівень 

потужності відповідає дійсності. 

Також у порівнянні з експериментально визначеною похибкою у 

15% [30], було знижено похибку вимірювань до рівня 1 – 5%. 
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3.4 Вдосконалення радіометричної системи у мм-діапазоні 

 
На рис. 3.1 представлена вдосконалена радіометрична система, яка 

дозволяє з більшою точністю вимірювати низько інтенсивні сигнали біо-

об’єктів. 

Першим вдосконаленням яке було реалізовано, це внесення об’єкту 

дослідження та радіометричної системи до екранованої камери, для змен-

шення впливу зовнішніх завад. Через це, було рознесено у просторі біо-

об’єкт та пристрій збору даних з ПК. Тому застосована струмова петля, що 

дозволяє з великою точністю передавати сигнали на відстань. Сигнал з лі-

нії потрапляє до пристрою збору даних, який перетворює сигнал на цифро-

вий та передає дані на ПК. Таким пристроєм може бути розроблена плата 

АЦП, або вже готові плати збору даних. Ще один варіант це використання 

готового пристрою відображення сигналів – цифровий осцилограф. Після 

того, як дані були надіслані на ПК, вони проходять статистичну обробку за 

допомогою програмного забезпечення і воно формує результат своєї робо-

ти у вигляді значень середнього, середньоквадратичного відхилення, зве-

деного середньоквадратичного відхилення, дисперсії, розподілу випадко-

вої величини, спектру сигналу, довірчого інтервалу та відносної похибки з 

якою виміряне випромінювання. 

 

Висновоки 

 
Після проведення експерименту із застосування розробленого про-

грамно-апаратного методу, маємо наступні результати: 

1. При зменшені вхідної потужності джерела сигналу, випадкова 

похибка вимірювань збільшується приблизно за експоненційним законом. 

2. Біооб’єкт та радіометричну систему слід екранувати від зовні-

шнього середовища, через високий рівень поля зовнішніх завад, зо підтве-

рджено у під роздала 3.2. 
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3. Необхідно використовувати  екрановану лінію зв’язку яка пе-

редає сигнали радіометричної системи. 

4. Результати вимірювання випромінювання біооб’єкту відпові-

дає експериментальним результатам отриманих у [3], що підтверджує дос-

товірність результатів вимірювання. 

5. Зменшено випадкову похибку вимірювань у 3 – 15 разів порів-

няно з похибкою забезпеченою у [30]. 
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У                            

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

У даному розділі визначені основні потенційно небезпечні та шкідливі 

виробничі фактори,  пов’язані з використанням засобів обчислювальної 

техніки і електронного устаткування при проведені дослідницьких робіт в 

процесі написання магістерської роботи.  

В результаті запропоновані технічні рішення і організаційні заходи з 

безпеки і гігієни праці і виробничої санітарії. Також визначені основні за-

ходи з безпеки у надзвичайних ситуаціях. 

 

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих  

виробничих чинників при виконанні  магістерської роботи 

 

В магістерській дисертації досліджується можливість неінвазивного 

дослідження тіла людини або будь-якого іншого біооб’єкту, за допомогою 

реєстрації власних нізькоінтенсивних сигналів, які випромінюються ці 

об’єкти. Для цього використовується високочутливий радіометр, а знятий 

сигнал проходить через програмно-апаратний тракт обробки. Отриманий 

сигнал обробляється в середовищі LabVIEW.  

Оскільки основу роботи складають дослідження із використанням 

електронно-обчислювальних машин (ЕОМ), а також лабораторного устат-

кування, існує небезпека ураження електричним струмом. Під час експе-

риментальних досліджень можливий негативний вплив електромагнітного 

випромінювання. Має місце також пожежна небезпека з причин електрич-

ного характеру. 

Небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових досліджень: 

− негативний вплив ЕМВ радіочастотного діапазону; 

− небезпека ураження електричним струмом; 
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− недостатня освітленість робочого місця; 

− наявність  електромагнітного випромінювання ВДТ ПЕОМ; 

− незадовільні параметри мікроклімату у робочій зоні; 

− підвищений рівень шуму; 

− значні психофізіологічні навантаження. 

 

4.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, ви-

робничої санітарії та техніки безпеки при проведенні науково-

дослідної роботи 

4.2.1 Захист персоналу від негативного впливу ЕМВ радіочастотного 

діапазону 

 

Джерелом випромінювання електромагнітного поля в робочому 

приміщені може бути як досліджуваний пристрій, так і інша радіоелект-

ронна апаратура, яка в ньому знаходиться. 

Тривалий систематичний вплив на організм людини ЕМП, особливо 

діапазонів  НВЧ, при інтенсивностях вище гранично допустимих може 

привести до деяких функціональних змін у ньому, у першу чергу в нерво-

вій системі. 

Гранично допустимі значення густини потоку енергії ЕМП розра-

ховуються виходячи з вимог ГОСТ 12.1.006-84 та ДСНіП №476.  Згідно 

ГОСТу 12.1.006-84 та ДСНіП №476, нормативна величина енергетичного 

навантаження за робочий день, рівна ЕНГПЕД=2 Вт*год/м2 

(2*106мкВт*год/м2), а максимальне значення ГПЕГП не повинне перевищу-

вати 10 Вт/м2 (100 мкВт/см2). 

ГПЕ ЕМП у діапазоні 300 МГц-300 ГГц на робочих місцях персона-

лу варто визначати виходячи з припустимого енергетичного навантаження 

на організм з урахуванням часу впливу по формулі: 
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                                        Т
ГПЕЕН

К
ГП

ГПЕ = ,                                 (4.1) 

 

де ГПЕГП — гранично припустиме значення ЩПЕ Вт/м2; 

К — коефіцієнт ослаблення біологічної ефективності, що дорівнює 

1 для усіх випадків опромінення, крім опромінення від обертових та ска-

нуючих антен. 

Т — тривалість опромінення протягом робочого дня, дорівнює  8 

год. 

Таким чином, маємо: 

ГПЕГП=1*2/8 =0.25 Вт/м2. 

Це значення визначене для виробничих умов. 

Розрахунок буде проводитися для точки, що знаходиться в дальній 

зоні, оскільки відстань до розрахункової точки значно більше довжини 

хвилі. У нашому випадку 

r=2м >λ , (робочі частоти 300 МГц-1,3 ГГц) 

Якщо визначається інтенсивність ЕМП у діапазоні f > 300 МГц, в 

якому нормується щільність потоку енергії, то без врахування спотворень 

поля поблизу землі розрахункової точки від сторонніх предметів і впливу 

землі може бути використана наступна формула: 

 

                                           ГПЕ 2r4
GP
×
×

=
π

,                       (4.2) 

 

де: 

Р — вихідна потужність випромінювача ( 10 мВт); 

G — коефіцієнт спрямованої дії випромінювача (1,5); 

r — відстань від випромінювача до розрахункової точки (2м); 
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Таким чином,  

                                 
2

10*9,2
224

310*5,1*10 4

m
ВтГПE −=

⋅

−
=

π
           (4.3)

      

Це значення значно менше  гранично припустимого рівня згідно 

вимог ГОСТ 12.1.006-84,  ДСНіП№476. 

 Таким чином, впроваджених  заходів достатньо для забезпечення 

безпечних умов праці на робочих місцях. 

 

4.2.2 Електробезпека 

 
Приміщення лабораторії, що розглядається, знаходиться в будівлі з 

4-х провідною 3-х фазною електромережею із зануленням. Температура в 

приміщенні не перевищує +30 °С, а вологість повітря не перевищує 60%. 

Також відсутнє хімічно активне середовище, що руйнує ізоляцію і елект-

ричні матеріали або струмопровідний пил.  У приміщенні можливе одно-

часне дотикання людини до корпусів електричного обладнання і заземле-

них металевих конструкцій будівлі. Таким чином, згідно з       ОНТП 24-86 

та ПУЕ, умови приміщення за рівнем електронебезпеки можна віднести до 

умов з підвищеною небезпекою.  

Використовуване в дослідницькій роботі електроустаткування жи-

виться від мережі напругою до 380 В. Вона належить до класів 0І та І за 

електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0-75). Апаратура для визначення характе-

ристик досліджуваних зразків відноситься до I класу за електрозахистом, 

тобто трьохпровідний шнур з нульовим проводом. Провід для під’єднання 

до джерела живлення має заземлюючу жилу і вилку із заземлюючим кон-

тактом. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання 

можливе доторкання до частин електроустаткування, які перебувають під 
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напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин полягає у 

визначенні сили струму, що протікає через тіло людини, і порівнянні її із 

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

падку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, зале-

жить від схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду і 

величини напруги живлення, схеми включення. 

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 доторкання 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 (табл.4.1 та 4.2). 

 

Таблиця 4.1 – гранично-допустимі значення напруги доторкання  та 

сили струму IL, для нормального режиму електроустановки 

Вид струму 
TU , В LI , мА 

не більше 

Змінний, 50 Гц 2,0 0,3 

Змінний, 400 Гц 3,0 0,4 

Постійний 8,0 1,0 

 

Гранично допустимі значення сили струму (змінного та постійно-

го), що проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1с ни-

жчі за пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях люди-

на, доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самос-

тійно звільнитися від дії електричного струму. 
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Таблиця 4.2 – Гранично допустимі значення напруги доторкання  та 

IL, для аварійного режиму електроустановки 

Вид струму Нормоване значення 

Тривалість дії струму t, с 

,1 

0

,2 ,5 

0

,7 ,0 
>1,0 

Змінний, 50 Гц 
TU , В (не більше) 00 

2

50 00 

7

0 0 
36 

LI , мА (не більше) 00 

2

50 00 

7

0 0 
6 

Постійний 
TU , В (не більше) 00 

4

00 

2

50 

2

30 

2

00 
40 

LI , мА (не більше) 00 

4

00 

2

50 

2

30 

2

00 
15 

 

Основними причинами ураження людей електричним струмом є          

доторкання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних       

елементів обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення 

ізоляції. Нижче наведені  групи технічних рішень щодо запобігання елект-

ротравм згідно ПУЕ. «Правила улаштування електроустановок. Розділ 1 

Загальні правила. Гл.1.7 Заземлення і захисні заходи електробезпеки»: 

• технічні рішення із запобігання електротравм від контакту із 

нормально струмоведучими елементами електрообладнання: надійна ізо-

ляція нормально струмоведучих елементів електроустаткування;  застосу-

вання закритих клемових з’єднань; розведення електромережі в приміщен-

нях у каналах стін; 

• технічні рішення щодо запобігання електротравм при переході 

напруги на електропровідні нормально не струмовідні елементи устатку-

вання (аварійний режим роботи електрообладнання, наприклад, пробій ро-

бочої ізоляції): занулення, тобто навмисне електричне з’єднання нормаль-

но не струмоведучих елементів електроустаткування із заземленою нейт-

О. О
. Ш
піл
ін,

 Кі
ВР
А 

20
15



84 
 
раллю електромережі за допомогою нульового дроту і автоматичне вимк-

нення живлення. При аварійному режимі спрацьовує захист від короткого 

замикання (автомат максимального струмового захисту чи плавкий запо-

біжник) і пошкоджене електрообладнання   відключається від електроме-

режі. 

 

4.2.2.1 Розрахунок захисного відключення електромережі при ава-

рійному режимі роботи електрообладнання 

 
Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного 

проводу при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за фо-

рмулою: 

                                          𝐼𝐾𝑍 = 𝑈𝐹
𝑅0+𝑅𝐹+𝑍𝑇𝑅

,   А                                      (4.4) 

 

де UF = 220 В - напруга фазного проводу; R0 = 3 Ом - опір нульово-

го проводу; RF = 7 Ом - опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом - еквівалентний 

опір трансформатора. 

 

𝐼𝐾𝑍 =
220

1.8 + 2.3 + 0,1 = 21,78   А 

 

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним роз-

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

при струмі короткого замикання до 100 А. 

 

𝐼𝐶 <
21,78

1,4 < 15,56   А 
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Струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. Цим 

умовам відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом 

спрацювання 10 А та часом спрацювання близько 0,1 с.  

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при коро-

ткому замиканні ( KZI ): 

 

𝑈𝑇 = 𝐼𝐾𝑍 ∙ 𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65, В 

 

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 5.1) максимально допустима 

напруга дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту        

< 0,1с дорівнює 500В.  

 

4.2.3 Мікроклімат робочої зони 

 

Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042-99. «Держав-

ні санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», 

приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою кон-

диціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму 

повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05-91 «Отопление, 

вентиляция и кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий 

період року та радіаційного охолодження – в зимовий, приміщення облад-

нане жалюзі і екранами. 

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фі-

зичного напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що 

охоплює види діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год. 

Відповідно до ДСН 3.3.6.042-99 «Державні санітарні норми параме-

трів мікроклімату  у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. 

«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей 
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зоны» параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t°С) і відно-

сна вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с). 

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що ро-

зглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.4.3. 

 

Таблиця 4.3 Параметри мікроклімату. 

Період 

року 

Оптимальні Допустимі 

t°С W,% V,м/с t°С W,% V,м/с 

Теплий 23-25 40-60 0,1 22-28 55 0,2-0,1 

Холодний 22-24 40-60 0,1 21-25 75 ≤ 0,1 

 

Фактичні параметри мікроклімату  в робочій зоні відповідають при-

веденим вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 

 

4.2.4 Виробниче освітлення 

 

Для збереження тривалої працездатності, підвищення продуктивно-

сті праці суттєвим є забезпечення норм освітленості на робочому місці. 

Величина освітленості регламентується нормами  ДБН В.2.5-28-2006. 

Приміщення з ЕОМ, відповідно до ДБН В.2.5–28–2006.  «Природне і шту-

чне освітлення. Норми проектування», відноситься до класу кабінетів ін-

форматики та обчилювальної техніки. Розряд і підрозряд зорової роботи Б-

2. 

Нормування штучного освітлення також здійснюється згідно ДБН 

В.2.5-28-2006. Для загального освітлення використовують головним чином 

люмінесцентні лампи, що обумовлено їхніми перевагами. Для розрахунку 
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штучного освітлення застосовують метод коефіцієнта використання пото-

ку: 

                                                 Ф = 𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍
𝑁∙𝐶

,                                             (4.5) 

 

де Ф – світловий потік; E – нормована мінімальна освітленість; К – 

коефіцієнт запасу; S – освітлювана площа; Z – коефіцієнт нерівномірності 

освітлення; С – коефіцієнт використання випромінюваного світильниками 

світлового потоку на розрахунковій площі; N – число світильників. 

Згідно ДБН В.2.5-28-2006 визначаємо норму освітленості. 

 E = 300 лк; K = 1,4; S = 6,4∙4 = 25,6 м2; Z = 1,2. 

 Необхідна кількість люмінесцентних ламп визначається по форму-

лі: 

 

                                                𝑁 = 𝐸∙𝐾∙𝑆∙𝑍
Ф∙𝐶

,                                               (4.6) 

 

Найбільш прийнятними для приміщення є люмінесцентні лампи ЛД 

(денного світла) потужністю 40 Вт. Нормальний світловий потік лампи 

ЛД-40 дорівнює Ф = 2340 люмен (лм). Величиною i, індексом приміщення 

можна встановити залежність від площі приміщення і висоти підвісу: 

 

                                               𝑖 = 𝐴∙𝐵
ℎ∙(𝐴+𝐵)

,                                                (4.7) 

 

де A = 5м – довжина приміщення; B = 4м – ширина приміщення;                 

h – висота підвісу; 

 

                                            ℎ = 𝐻 − ℎ𝑝 − ℎ𝑐,                                        (4.8) 
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де H = 2,75 м – висота приміщення; hр = 0,8 м – висота робочої по-

верхні;       hс = 0,4 м – висота від стелі до нижньої частини лампи; 

ℎ = 2,75 − 0,8 − 0,4 = 1,55 м, 

𝑖 =
6,4 ∙ 4

1,55 ∙ (6,4 + 4) = 1,58, 

Коефіцієнт використання світлового потоку на розрахунковій площі     

C = 0,3. У підсумку число світильників вийде рівним: 

 

𝑁 =
300 ∙ 1,4 ∙ 25,6 ∙ 1,2

2340 ∙ 0,3 = 1,84 

 

Для штучного освітлення  в робочому приміщенні достатньо вико-

ристати 2 люмінесцентні лампи денного світла ЛД – 40, зі світловим пото-

ком Ф = 2340 лм  кожна. 

 

4.2.5 Виробничий шум 

 
Для умов, що розглядаються в проекті і характеру роботи, який мо-

жна класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабо-

раторії для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН 

3.3.6.037-99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфраз-

вуку» та ГОСТ 12.1.003-83. «ССБТ. Шум. Общие требования безопаснос-

ти». Допустимі рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах час-

тот представлені у таблиці 4.4. 
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Таблиця 4.4 Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постій-

ного (непостійного) широкосмугового (тонального) шуму 

 

Характер 

робіт 

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в 

стандартизованих октавних смугах частот із 

середньогеометричними значеннями (Гц) 

Допу-

стимий 

рівень 

звуку 

(ДБА) 1,5 3 25 50 00 

1

000 

2

000 

4

000 

8

000 

програміст 

обчислюваль-

ної машини 
6 1 1 4 9 

4

5 

4

2 

4

0 

3

8 
50 

 

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається 

в роботі є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального 

комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеока-

рти) і система кондиціювання повітря. 

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумо-

вих характеристик цих джерел (ШХ) :  

− рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами ПК           

дорівнює 35 дБ; 

− рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих час-

тотах дорівнює 25/30 дБ. 

Оскільки рівні звуку потенційних джерел шуму нижчі допустимих, 

умови робочого приміщення відповідають вимогам. 

 

4.2.6 Технічні рішення та організаційні заходи з виробничої безпеки 

на  робочих місцях користувачів ВДТ ПЕОМ 

 

Вимоги до робочого місця робіт з використанням ЕОМ регламентує 

нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007-98. 
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Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергоно-

міки і забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні викорис-

товуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів. 

В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне 

крісло, регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регу-

лювання за кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно 

фіксується. Для зниження статичного напруження м'язів використовуються 

стаціонарні підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. По-

верхня сидіння і спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям. 

Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користува-

ча з урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташу-

вання дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикаль-

ній площині під кутом +300 до нормальної лінії погляду працюючого. Кла-

віатура розташована на поверхні столу на відстані 100...300 мм від краю. У 

конструкції клавіатури передбачений опорний пристрій, який дає змогу 

змінювати кут нахилу поверхні клавіатури у межах 5...150. Таке положення 

клавіатури зручне для праці обома руками. 

Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення. 

Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне 

освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірно-

го освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись 

люмінесцентні лампи ЛБ. 

Працівники з ЕОМ підлягають обов'язковим попереднім медичним 

оглядам під час влаштування на роботу і періодичним – один раз на два 

роки комісією у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медог-

ляди мають на меті перевірку стану здоров'я працівника і виявлення відсу-

тності у нього медичних протипоказань, які перешкоджають виконанню 

роботи з ПК. 
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4.2.6.1 Організація оптимального режиму праці та відпочинку при 

використанні ЕОМ 

 

При організації праці, що пов'язана з використанням ЕОМ, для збе-

реження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і 

підтримки працездатності слід передбачити регламентовані перерви для 

відпочинку. 

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007-98 характер трудової діяльності відпо-

відає роботі оператора електронно-обчислювальних машин – роботі, яка 

пов'язана з обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, 

або тієї, що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривало-

сті, пов'язана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з 

напруженням зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напру-

женням середнього ступеня та виконується у вільному темпі. 

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ стано-

вить 15 хвилин через кожні дві години роботи. 

 

4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях 

 

Безпека у надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС («Поло-

женням щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і 

аварій»). Одними з основних складових ПЛАС є розробка технічних рі-

шень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дії виробни-

чого персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації. 

 

4.3.1 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщен-

ня персоналу при НС 

 

Для підвищення безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС) пропону-

ється встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу. 
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Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, напри-

клад  при пожежі, здійснюється відповідно до вимог   НАПБ А.01.003-

2009. 

Необхідність обладнання виробничих приміщень певним типом СО 

визначається згідно з додатком Е до ДБН В.1.1-7-2002 "Захист від пожежі. 

Пожежна безпека об'єктів будівництва".  

При обладнані виробничих будівель системою оповіщення, їх необ-

хідно поділяти на зони оповіщування з урахуванням об'ємно-планувальних 

рішень будинків, шляхів евакуації, поділення на протипожежні відсіки то-

що, а також з урахуванням вимог, що наведені в примітці 1 таблиці Е.1 до-

датка Е до ДБН В.1.1-7-2002.  

Розміри зон оповіщування, черговість оповіщування та час початку 

оповіщування людей в окремих зонах визначаються, виходячи з умов за-

безпечення безпечної та своєчасної евакуації людей у разі виникнення НС.  

Оповіщування про НС та управління евакуацією людей здійснюєть-

ся одним з наступних способів або їх комбінацією:  

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі при-

міщення будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням людей;  

- трансляцією текстів про необхідність евакуації, шляхи евакуації, 

напрямок руху й інші дії, спрямовані на забезпечення безпеки людей;  

- трансляцією спеціально розроблених текстів, спрямованих на за-

побігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;  

- розміщенням знаків безпеки на шляхах евакуації згідно з ДСТУ 

ISO 6309;  

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";  

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків 

напрямку евакуації;  

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;  

- зв'язком оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера по-

жежного поста) із зонами оповіщування.  
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Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, 

який формується системою пожежної сигналізації або системою пожежо-

гасіння. Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (ди-

спетчера пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вру-

чну, що забезпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі ви-

никнення будь-якої іншої НС. 

Повинен бути забезпечений розподіл пріоритетів щодо  повідом-

лень для виробничого персоналу у такій послідовності:  

I (найвищий) - повідомлення оперативного (чергового) персоналу 

СО (диспетчера пожежного поста) під час пожежі, або у разі виникнення 

будь-якої іншої НС;  

II - повідомлення, які записані на будь-якому носії та вмикаються 

автоматично від спрацювання систем пожежної автоматики, або за сигна-

лом оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера пожежного пос-

та);  

III - службові повідомлення, що не стосуються організації та управ-

ління евакуацією людей.  

У разі одночасного транслювання декількох повідомлень, що мають 

різні пріоритети, повідомлення, які мають нижчий пріоритет, повинні ав-

томатично блокуватись.  

СО повинна мати можливість одночасно передавати різні мовлен-

нєві повідомлення в різні зони оповіщування.  

Згідно з вимогами ДБН В.1.1-7-2002 необхідно забезпечмти можли-

вість прямої трансляції мовленнєвого оповіщування та керівних команд 

через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або по-

рушення нормальних умов евакуації виробничого персоналу.  

В разі виникнення пожежі у багатоповерхових виробничих будів-

лях, СО повинна спрацьовуватри у такій послідовності:  

- в першу чергу, здійснюється оповіщування людей про пожежу на 

поверсі, де виникла пожежа;  
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- потім оповіщування людей про пожежу на поверхах, що розташо-

вані вище поверху, де виникла пожежа;  

- в останню чергу, оповіщування людей про НС на поверхах, що ро-

зташовані нижче поверху, де виникла пожежа.  

Затримку часу оповіщування про НС для різних поверхів будинку 

необхідно передбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах 

евакуації відповідно до розрахунків по ГОСТ 12.1.004 "ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования".  

У багатоповерхових  виробничих будівлях, які поділені на проти-

пожежні відсіки по вертикалі, СО повинна вмикатися одразу для всього 

протипожежного відсіку, де виникла пожежа. Затримку часу оповіщування 

про НС для інших вертикальних протипожежних відсіків будинку слід пе-

редбачати з урахуванням злиття потоків людей на шляхах евакуації відпо-

відно до вимог додатка 2 згідно ГОСТ 12.1.004.  

Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допо-

могою світлових  та/або звукових оповіщувачів - обладнуються всі вироб-

ничі приміщення.  

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщування про НС , 

не пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.  

Сигнал привертання уваги та сигнал оповіщування про НС, повинен 

відрізнятися від сигналів іншого призначення.  

Для трансляції мовних повідомлень необхідно використовувати по-

відомлення, які записані заздалегідь на відповідному носії інформації.  

Текст мовного повідомлення повинен бути записаний українською 

мовою. Необхідність запису тексту мовного повідомлення та його транс-

лювання іншими мовами визначається  призначенням виробничих  примі-

щень.  

Тривалість трансляції одного мовного повідомлення не повинна пе-

ревищувати 1 хвилини.  
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Текст оповіщування людей про НС повторюється безперервно про-

тягом всього часу евакуації людей. Перед подачею мовного повідомлення 

повинен подаватись сигнал привертання уваги.  

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні поже-

жного поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі 

його наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 

1.6.13, 1.6.14, 1.6.15 ДБН В.2.5-13 "Інженерне обладнання будинків і спо-

руд. Пожежна автоматика будинків і споруд".  

Кількість звукових та мовленнєвих оповіщувачів, їх розміщення та 

потужність повинні забезпечувати необхідний рівень звуку в усіх місцях 

постійного або тимчасового перебування виробничого  персоналу. 

У місцях, де є небезпека механічного ушкодження оповіщувачів, 

повинен бути забезпечений їх захист, що не порушує працездатності опо-

віщувачів.  

Встановлення звукових та мовних оповіщувачів у виробничих при-

міщеннях повинно виключати можливість концентрації та нерівномірного 

розподілу звуку.  

Настінні звукові та мовні оповіщувачі кріпляться на висоті не мен-

ше 2,2 м від підлоги, при цьому відстань від стелі до оповіщувача повинна 

становити не менше 150 мм.  

Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які пра-

цюють у режимі спалахування, у таких випадках:  

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному споря-

дженні;  

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.  

Евакуаційні світлові покажчики "Вихід" слід вмикати разом з осно-

вними освітлювальними приладами робочого освітлення.  

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що 

автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про по-
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чаток оповіщування про НС та (або) аварійному припиненні живлення ро-

бочого освітлення.  

Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно 

до ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне 

і штучне освітлення".  

Крім того, на шляхах евакуації повинні встановлюватись знаки без-

пеки, які відповідають ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Зна-

ки безпеки. Форма та колір". Зазначені знаки повинні бути світловими або 

несвітловими за умови, що знак освітлюється світильниками аварійного 

освітлення.  

Електропостачання, заземлення, занулення, вибір та прокладання 

мереж оповіщування приймаються згідно з вимогами до систем пожежної 

сигналізації за ДБН В.2.5-13-98 (ДБН В.2.5-56-2010)"Інженерне обладнан-

ня будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд".  

Вимоги до евакуаційного освітлення приймаються відповідно до 

ДБН В.2.5-28-2006 "Природне та штучне освітлення".  

СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, не-

обхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.  

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виве-

дення з ладу ланки оповіщувачів, до якої його під'єднано.  

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згі-

дно з "Правилами устройства електроустановок" (ПУЕ) від двох незалеж-

них джерел енергії: основного - від мережі змінного струму, резервного - 

від акумуляторних батарей тощо.  

Перехід з основного джерела електропостачання на резервний та у 

зворотному напрямку в разі відновлення централізованого електропоста-

чання повинен бути автоматичним.  

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому 

режимі має бути не менш 24 годин.  
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Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі 

"Тривога" має бути не менше 15 хвилин.  

Ймовірність виникнення відмов СО, що призводять до хибного 

спрацювання технічних засобів оповіщування за 1000 годин роботи, має 

бути не більша за 0,01.  

Оповіщувачі не повинні мати регуляторів гучності і повинні підк-

лючатися до мережі без роз'ємних пристроїв.  

Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54-

3:2003 "Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні 

звукові".  

Звукові сигнали СО повинні забезпечувати загальний рівень звуку 

не менше 75 дБ на відстані 3 м від оповіщувача, але не більше 120 дБ у 

будь-якій точці виробничого приміщення. При цьому для забезпечення чі-

ткої чутності звукові сигнали СО повинні забезпечувати рівень звуку не 

менше ніж на 15 дБ вище допустимого рівня звуку постійного шуму у за-

хищуваному приміщенні. Вимір проводиться на висоті 1,5 м від підлоги.  

Вимірювання шуму проводиться відповідно до ГОСТ 12.1.003-83 

"ССБТ. Шум. Общие требования безопасности" та ГОСТ 23337-78 "Шум. 

Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жи-

лых и общественных зданий".  

Мовні оповіщувачі повинні відтворювати нормально чутні частоти 

у діапазоні від 200 до 5000 Гц.  

Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повин-

ні бути червоного кольору, мати частоту мигтіння в межах від 0,5 Гц до 5 

Гц та розташовуватись у межах прямої видимості з постійних робочих 

місць.  
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4.3.2 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення  надзвичайної си-

туації 

 

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх  помітив, повинен: 

– негайно повідомити про це  службою зв’язку органів МНС, вка-

зати при цьому адресу кількість поверхів, місце виникнення пожежі, 

наявність людей, а також своє прізвище; 

– повідомити про пожежу керівника, адміністрацію, пожежну охорону 

підприємства; 

– організувати оповіщення людей про НС; 

– вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 

– вжити заходів щодо ліквідації наслідків НС з використанням наявних 

засобів. 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні : 

– перевірити, чи викликані підрозділи МНС; 

– вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 

– у разі загрози життю людей негайно організувати іх евакуацію та іх 

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

беруть участь у ліквідації НС; 

– перевірити здійснення оповіщення людей про НС; 

– забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 

участь у ліквідації НС; 

– організувати  зустріч підрозділів Державної пожежної  охорони, на-

дати їм допомогу у локалізації та ліквідації НС. 

Після прибуття на НС підрозділів МНС повинен бути забезпече-

ний  безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС. 
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4.3.3 План евакуації при пожежі 

 

В даному підрозділі розглянемо план евакуації при пожежі, адже 

це одне з найнебезпечніших НС, яке може трапитись під час виробни-

чого процесу. 

Захист людей у разі пожежі є найважливішим завданням усієї  сис-

теми протипожежного захисту. Вирішення цього завдання, в першу чергу, 

потребує впровадження ефективних евакуаційних заходів на випадок ви-

никнення пожежі. Вирішення цього завдання досить складне, оскільки має 

власну специфіку та здійснюється іншими шляхами, ніж захист будівель-

них конструкцій чи матеріальних цінностей. 

Виходи вважаються евакуаційними, якщо вони ведуть із  примі-

щень: 

•першого поверху безпосередньо назовні або через вестибюль, 

коридор, сходову клітку; 

• будь-якого поверху, кpiм першого, у коридор, що веде на внутріш-

ню сходову клітку або безпосередньо на зовнішні відкриті сходи; 

• у сусіднє приміщення на тому ж пoвepci, яке забезпечене вихода-

ми, зазначеними у попередніх пунктах; 

•цокольного, підвального, підземного поверху назовні безпосе-

редньо через сходову клітку або коридор, що веде на сходову клітку, 

яка має вихід назовні. 

Виконання нормативних вимог до шляхів евакуації ще не гарантує  

успішної  евакуації людей у paзi пожежі. Для забезпечення організованого 

руху під час евакуації та попередження паніки технічні рішення повинні 

бути доповнені організаційними заходами, до яких, передусім, відносяться 

інструктаж та навчання персоналу. 3 цією ж метою розробляють плани 

евакуації з будівель та місць з масовим перебуванням людей. 
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План евакуації складається з двох частин: графічної i текстової. 

Графічна частина представляє собою план поверху або приміщення, на 

який нанесено пронумеровані евакуаційні шляхи i виходи з маршрутами 

руху. Маршрути руху до основних евакуаційних виходів зображуються су-

цільними лініями зі стрілками зеленого кольору, маршрути до запасних 

виходів – пунктирними зеленими лініями зі стрілками. Окрім  маршруту 

руху на плані позначаються місця розташування зacoбiв оповіщення та по-

жежогасіння. 

Текстова частина плану евакуації, яка представляє собою таблицю з 

переліком та послідовністю дій у разі пожежі для конкретних посадових 

осіб i працівників, затверджується керівником об'єкту. План евакуації не-

обхідно розташовувати на видному місці, а його положення повинні сис-

тематично відпрацьовуватись на практиці. 

Також  дуже важливо забезпечити протидимний захист робочих 

приміщень i особливо шляхів евакуації людей. Протидимний захист забез-

печується обмеженням розповсюдження продуктів горіння по будівлях та 

приміщеннях, ізоляцією можливих місць виникнення пожежі, примусовим 

видаленням диму. Ці задачі вирішуються за допомогою об'ємно-

планувальних та конструктивних рішень при проектуванні об'єктів, деяки-

ми технологічними прийомами в процесі будівництва, завдяки викорис-

танню спеціальних пристроїв i вентиляційних систем, які призначені для 

видалення диму зниження температури i конденсації продуктів горіння. 

План евакуації людей при пожежі зображений на рисунку 4.1. 
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Рисунок 4.1 – План евакуації при пожежі
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 

 
1. В ході проведеного аналітичного огляду літературних джерел доведено 

широке застосування радіометричних методів в багатьох галузях науки і техні-

ки. Запропоновано для дослідження електромагнітних властивостей біологіч-

них об’єктів застосовувати програмно-апаратний метод, що дозволяє підвищи-

ти точність вимірювань та наочність результатів експерименту. 

2. Зменшено випадкову похибку вимірювань низькоінтенсивних сигналів 

біооб’єктів у 4 – 10 разів, за допомогою вдосконалення низькочастотного блоку 

радіометричної системи міліметрового діапазону. 

3. За результатами проведених досліджень вдосконалено індикаторний 

блок радіометричної системи шляхом розроблення вихідного інтерфейсу, що 

дозволяє більш наочно представляти результати вимірювань. 

4. Запропоновано програмно-апаратний інтерфейс, що дозволяє створюва-

ти на основі радіометричної системи такі засобі вимірювання, як панорамний 

вимірювач рівня власного випромінювання біооб’єктів, корелометри та інші.  
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