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РЕФЕРАТ
Робота полягає у виявленні вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс з метою збільшення ефективності використання нелінійних ра-
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діолокаторів для пошуку закладних пристроїв у сфері технічного захисту інформації. Дослідження вторинних демаскуючих ознак передбачає аналіз внутрішніх ефектів у напівпровідникових структурах НРс під час дії відносно
потужного ЗС НР.
дисертаційної

роботи

є

дослідження

структури

відгуку

РА

Метою

нелінійного розсіювача на предмет забезпечення ефективної ідентифікації
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останнього.

Впровадження основних положень роботи у практику технічного захисту інформації має науково-практичне значення та підвищує ефективність
встановлення, ідентифікації та локалізації закладних пристроїв методами нелінійної радіолокації.

За матеріалами дисертації опубліковано 1 наукову працю на тему «Забезпечення дистанційного виявлення об’єктів у нелінійній радіолокації»
Магістерська робота складається з вступу, трьох розділів, висновку і
списку літератури. Робота містить 120 сторінок, 27 малюнків і 7 таблиць.
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Список літератури включає 45 найменувань.
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ABSTRACT
The work is to identify the tell-tale signs of secondary semiconductor LDCs
in order to increase efficiency of nonlinear radar to search for eavesdropping
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devices in the field of technical protection of information. The study involved
secondary analysis of tell-tale signs of internal effects in semiconductor structures
LDCs during the relatively strong nonlinear probing signal radar.

The aim of the thesis is to study the response of a nonlinear lens structure to

РА

ensuring the effective identification of the latter.

Implementation of the operation in practice of technical protection of
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information has practical and scientific value and increases the efficiency of the
installation, identification and localization of eavesdropping devices means
nonlinear radar.

Based on materials dissertation published 1 scientific work on "Over-securing
remote detection of objects in nonlinear radar"

Master's thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion and
bibliography. The work contains 120 pages, 27 figures and 7 tables. References
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includes 45 titles..
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ
ВАХ — Вольт-амперна характеристика
ДН — Діаграма направленості
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ЕМХ — Електромагнітна хвиля
ЕПР — Ефективна поверхня розсіяння
ЕРС — Електрорушійна сила
ЗС — Зондуючий сигнал
ККД — Коефіцієнт корисної дії
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МОМ — Метал - окисел - метал
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ЗП — Закладний пристрій

НВЧ — Надвисокі частоти
НЕ — Нелінійний елемент

НЕПР — Нелінійна ефективна поверхня розсіювання
НЛР — Нелінійний радіолокатор
НН — Нелінійне навантаження
НП — Нелінійний продукт

НР — Нелінійна радіолокація
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НР — Нелінійний розсіювач

РЛС — Радіолокаційна станція
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СВ — Сигнал відгуку
СГР — Субгармонічний розсіювач

В.

ТЗІ — Технічний захист інформації
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ВСТУП
Актуальність теми. Нелінійна радіолокація на сьогоднішній день досятехнічний захист інформації, військова справа та інші).
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гла численних впроваджень у різні сфери діяльності людини (промисловість,
В Україні та Росії за напрямком нелінійної радіолокації працювали гру-

пи дослідників під керівництвом Штейншлейгера В.Б., Вернигорова Н.С.,
Парватова Г.Н., Петрова Б.М., Горбачева О.О., Шифріна Я.С. та інших.

РА

Провідними американськими дослідниками у нелінійній радіолокації
стали Thomas H. Jones, Bruce R. Barsumian, Robert A. Rubega та інші. В Англії
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− відповідно James H. Stephen, John D. McCann, Steven John Holmes, Andrew
Barry Stephen та інші.

Більшість представлених на ринку нелінійних радіолокаторів (НР) за показниками ефективності використання (дальності дії, роздільної здатності,
вибірковості тощо) не повністю відповідають вимогам нормативного документа технічного захисту інформації НД ТЗІ 1.4.−002−08 «Радіолокатори нелінійні. Класифікація. Рекомендовані методи та засоби випробувань».
Це пов’язано з тим, що первинні демаскуючі ознаки (кратні гармоніки

ал

частоти моногармонічного зондуючого сигналу (ЗС), комбінаційні частоти у
випадку бігармонічного ЗС) притаманні двом класам нелінійних розсіювачів

І.
Б

(НРс) – напівпровідниковим НРс (мають у своєму складі радіоелектронні напівпровідникові елементи) та структурам типу «метал-окисел-метал» (МОМструктури), і відрізняються лише рівнями спектральних складових (неліній-

В.

них продуктів) сигналу відгуку (СВ), які для цих випадків співрозмірні з шумом. Недостатньо вивчена фізика процесів формування СВ при опроміненні
системами нелінійної радіолокації досліджуваного нелінійного об’єкта.
Актуальність роботи полягає у виявленні вторинних демаскуючих ознак

напівпровідникових НРс з метою збільшення ефективності використання нелінійних радіолокаторів для пошуку закладних пристроїв у сфері технічного
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захисту інформації. Дослідження вторинних демаскуючих ознак передбачає
аналіз внутрішніх ефектів у напівпровідникових структурах НРс під час дії
відносно потужного ЗС НР.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне
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та експериментальне дослідження структури відгуку нелінійного розсіювача
на предмет забезпечення ефективної ідентифікації останнього.

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити такі завдання:

дослідження вторинних демаскуючих ознак напівпровідникових НРс

РА

при дії відносно потужного ЗС НР;

метод виявлення, ідентифікації та локалізації НРс за вторинними демаскуючими ознаками, які не чутливі до характерних для традиційних систем

иц
ьк
ий
,К
іВ

нелінійної радіолокації завад;

експериментальні дослідження ефектів розсіювання складових сигналу
відгуку НРс під час дії ЗС НР.

Об’єктом дослідження спектр вторинного випромінювання.
Предметом дослідження є структура відгуку розсіювача під час дії зон-

В.
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дуючого сигналу нелінійного радіолокатора.
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1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Способи виявлення закладних пристроїв
Оскільки відома величезна кількість різних видів закладних пристроїв, а
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також варіантів їх застосування, їх пошук і виявлення представляє собою
окрему галузь знань. У загальному випадку всі методи виявлення закладних
пристроїв можна розділити на універсальні і спеціальні. Універсальні методи

застосовні для виявлення будь-яких закладних пристроїв, а спеціальні - для

РА

виявлення закладних пристроїв певних типів або встановлених в певних умовах.
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До універсальних методів виявлення закладних пристроїв відносяться:
візуальний огляд, нелінійна локація, метало детектування, рентгенівське просвічування.

Візуальний огляд полягає в ретельному огляді приміщення, будівельних
конструкцій, комунікацій, елементів інтер'єру, апаратури, канцелярського
приладдя тощо за особливою методикою. При цьому, особлива увага звертається на наявність специфічних ознак закладних пристроїв (антени, мікрофонні отвори та ін.). В процесі огляду, як правило, проводиться необхідний

ал

демонтаж або розбирання апаратури, засобів зв'язку, меблів, інших предметів. Фахівець, що здійснює пошук закладних пристроїв, повинен бути знайо-

І.
Б

мий із зовнішнім виглядом і конструктивними особливостями закладних
пристроїв, що серійно випускаються, а також мати уявлення про радіоама-

В.

торські конструкції. Обов'язкова наявність досвіду роботи в галузі захисту
інформації.
В процесі візуального огляду при необхідності використовуються огля-

дові дзеркала, освітлювальні прилади, ендоскопи та інше.
Метод нелінійної локації реалізується шляхом використання спеціальних приладів - нелінійних локаторів - і заснований на специфічній властивості напівпровідникових матеріалів, яка полягає в тому, що при їх опроміненні

14
високочастотним радіосигналом відбувається перетворення його частоти в
кратні гармоніки з подальшим перевипромінюванням в навколишній простір.
На відміну від більшості інших методів нелінійний локатор дозволяє виявляти:
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- Непрацюючі закладні пристрої (з відключеним електроживленням);
- Закладні пристрої з дистанційним управлінням, що знаходяться в режимі очікування;

- Закладні пристрої із спеціальними технологіями передачі інформації,

РА

які слугують для підвищення скритності їх роботи (вузькосмугова модуляція,
передача сигналів короткими серіями після їх попереднього накопичення в
пристрої пам'яті, використання декількох несучих частот, різні складні види
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модуляції, ін.).

Ця особливість нелінійних локаторів має важливе практичне значення,
оскільки дозволяє при проведенні пошукових робіт не враховувати можливість дистанційного відключення закладних пристроїв підслуховуючою стороною, а також підвищує ймовірність виявлення закладних пристроїв.
У той же час за допомогою нелінійного локатора не можна виявити, так
звані, напівактивні закладки, які не містять напівпровідникових елементів.
Такі закладки використовуються відносно рідко.

ал

В числі кращих нелінійних локаторів - імпульсні прилади NR-900E,

"Циклон-М" (Росія), локатор безперервного випромінювання "Об" (Росія).
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Метод металодетектування має на увазі пошук закладних пристроїв

шляхом використання металодетекторів (металошукачів), реагуючих на ме-

В.

талевий корпус чи інші металеві деталі закладного пристрою. Цей метод має
обмежену застосовність, оскільки на практиці в приміщенні завжди є велика
кількість металевих предметів, що створюють перешкоди роботі металодете-

ктора. За допомогою металодетекторів зазвичай обстежуються неметалеві
предмети (меблі, дерев'яні або пластикові будівельні конструкції, цегляні
стіни і пр.).

15
В металошукачах використовуються магнітні та електричні властивості
електропровідних матеріалів, які в тій чи іншій мірі присутні в закладних
пристроях. Будь-яка закладка містить струмопровідні елементи: резистори,
індуктивності, з'єднувальні провідники, антену, корпус елементів живлення
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або металевий корпус закладки і т.п.
Принципи роботи металошукачів полягає у вимірі та селекції змін активної і реактивної складової напруги, яка наводиться на вимірювальній котушці металошукача вихровими струмами в досліджуваному об'єкті, або зміну
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активного і реактивного опору котушки [1, 2, 3, 4]. Вихрові струми виника-

ють при опроміненні об'єкта магнітним полем, створюваним іншою, так званою пошуковою котушкою металошукача. На цю котушку надходить анало-

иц
ьк
ий
,К
іВ

говий або імпульсний сигнал від відповідного генератора металошукача.
Сигнали, що наводяться в приймальній котушці посилюються і аналізуються вбудованим в металошукач мікропроцесором, що забезпечує перетворення сигналу в ряд Фур'є. Характеристики сигналу залежать від розмірів
струмопровідної поверхні об'єкта, коефіцієнта її електропровідності, магнітної проникності матеріалу і частоти поля, яку підбирають залежно від поставлених завдань.

В металошукачах, які застосовуються для пошуку закладок, частота ста-
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новить кілька кГц. Компенсація сигналів у вимірювальній котушці, що виникають в результаті безпосередньої дії потужного поля пошукової котушки,
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досягається за рахунок відповідного просторового розташування пошукової
та вимірювальної котушок, використання компенсаційної котушки з параме-

В.

трами, ідентичними параметрам вимірювальної, але з протилежним напрямком намотування дроту, або забезпечується електронним шляхом [5].
Для виявлення закладок застосовуються в основному ручні металошука-

чі. Вимірювальна і пошукова котушки в них можуть виконуватися у вигляді
торроїда діаметром порядку 140 ... 150 мм, конструктивно об'єднаного з кожухом у вигляді ручки, в якому розміщуються інші вузли металошукача, або
встановлюватися в єдиному кожусі металошукача.
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Металошукачі мають звукові і світлові індикатори, регулятор настройки
чутливості. Живлення ручних металодетекторів здійснюється від вбудованих
акумуляторів.
Основна проблема, що виникає у металодетекторі - підстроювання кое-
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фіцієнта підсилення під параметри середовища. В сучасних металодетекторів
ця проблема вирішується мікропроцесором, який забезпечує автоматичну настройку його чутливості.

Типовим представником металошукачів є портативний селективний ме-

РА

талодетектор "Уніскан" [5]. Він являє собою вихрострумовий селективний
металодетектор з компенсованим вихрострумовий перетворювачем. Прилад

має вбудовану систему дискримінації (ігнорування) дрібних феромагнітних
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предметів (шпильок, скріпок, голок тощо).

Сигналізація виявлення металевих предметів здійснюється видачею сигналу на вбудований п'єзоелектричний випромінювач і світлодіодний індикатор. У разі виявлення феромагнітного об'єкта, прилад видає монотонний звуковий сигнал частотою 2 ... 3 кГц, а в разі виявлення об'єкта з кольорового
металу - переривчастий [5].

У приладі реалізований динамічний режим роботи, тобто, виявлення
предмета відбувається при переміщенні детектора над цим предметом (реко-

ал

мендована швидкість переміщення - 50 см / с). Він дозволяє виявити гвинт М
3 х 7 на дальності 8 см, а латунний диск 25 • 1 мм - на дальності до 17 см [5].

І.
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Металодетектор має невеликі розміри (400 • 145 • 35) і важить 260 г [5].

В.

Метод рентгенівського просвічування використовується з метою вияв-

лення закладних пристроїв всіх типів в приміщеннях, а також в радіоелектронній апаратурі.
При просвічуванні радіоелектронної апаратури, за допомогою стаціонарного медичного або портативного (типу 7-Л-2) рентгенівського апарату, виготовляються фотографічні знімки вузлів і блоків апаратури в рентгенівських
променях. На цих знімках видно внутрішню топологію апаратури. Отримані

17
знімки порівнюють зі знімками стандартних топологій цих вузлів і блоків.
При розбіжності топологій роблять висновок про наявність закладних пристроїв в апаратурі.
Для перегляду предметів невідомого призначення та виявлення заклад-
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них пристроїв застосовують переносні доглядові рентгенівські комплекси
двох видів: з відображенням зображенні на екрані переглядової приставки
(переносні флюороскопи) і рентгено-телевізійні установки.

Переносні флюороскопи складаються з випромінювача, пульта дистан-

РА

ційного керування, переглядової приставки з люмінесцентним екраном, акумуляторного блоку, зарядного пристрою, з'єднувальних кабелів і сумок для

перенесення установки (транспортної упаковки). В них використовується ме-
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тод рентгеноскопії, який ґрунтується на отриманні інформації про об'єкт
шляхом просвічування його рентгенівським випромінюванням і реєстрації
зображення за допомогою флюороскопічного екрану і підсилювача зображення [6].

Обстежуваний предмет розміщується впритул до переглядової приставки і на відстані близько 50 см від випромінювача. Рентгенівське випромінювання від апарату, проходячи через обстежуваний об'єкт, утворює тіньове рентгенівське зображення, яке перетворюється флюороскопічним екраном у

ал

видиме зображення. За допомогою поворотного дзеркала зображення направляється у бік вхідної оптики, яка проектує його на фотокатод підсилювача
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зображення. Посилене зображення спостерігається оператором через вхідні
оптику [6].

В.

Для вирішення завдань дослідження невідомих предметів використову-

ється переносна доглядова рентгенівська установка «Шмель-90 / К» (з анодною напругою 90 кВ). Живлення установки автономне, вона компактна (розміри рентгенівського апарату - 260х82х290 мм, вага 6,3 кг; розміри пристрою
відображення – 980х270х260 мм, вага - 2,9 кг) і має високу роздільну здатність [7].

18
Доглядова рентгенівська установка «Шмель-90 / К» здатна виявити електронні пристрою за перепоною з пластику (товщиною 50 мм), алюмінію (товщиною 15 мм) і сталі (товщиною 1,5 мм). Роздільна здатність дозволяє розрізнити розташовані на відстані 1 мм один від одного за перепоною з алюмі-
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нію завтовшки 3 мм два мідних дроти діаметром менше 0,2 мм, або за перепоною із пластику товщиною 10 мм - два провідника друкованої плати шириною 0,5 мм [6].

Робоче поле екрана переглядової приставки - коло діаметром 255 мм.

РА

Режим роботи апарату - повторно-періодичний. Час одного включення
не повинен перевищувати 30 с, інтервал між включеннями повинен бути не
менше 60 с, а час роботи апарату не повинен перевищувати 10 хв / год [7].
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Для забезпечення безпеки роботи, включення рентгенівського апарату
може відбуватися з пульта, що виноситься на відстань до 3 м [7].
Для просвічування тонких предметів з неметалевими корпусами використовуються установки, в яких застосовуються радіоактивні ізотопи з низькою
активністю. вони компактні, прості в управлінні і безпечні. Наприклад, рентгенівська мікроустановка РК-990 має габарити 220х210 мм і важить 1,7 кг [8].
Розвитком рентгенівських комплексів є рентгено-телевізійні апарати
«Шмель-ТВ» і "Рона". В них тіньове рентгенівське зображення перетворю-
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ється в телевізійне, що проектується на екран віддаленого від випромінювача
телевізійного монітора [8].
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Рентгенівський апарат «Шмель-ТВ» забезпечує можливість спостере-

ження об'єкта як на екрані монітора, винесеного до 2 м від рентгенівської

В.

установки, так і на екрані переглядовій приставки комплексу «Шмель-90К».
Розмір екрана рентгено-телевізійного перетворювача- 360х480 мм або
240х180 мм. блок управління комплексу дозволяє запам'ятовувати до 1000
зображень, проводити контрастування, збільшення масштабу (дев'ять зон з
дворазовим збільшенням), перетворення негатив/позитив і забезпечує інформаційно-технічну пару з ПЕОМ, що дозволяє при наявність зовнішнього

19
комп'ютера проводити додаткову обробку зображень, роздруковувати їх на
принтері і створювати бази даних для подальшого використання [8].
Переносна рентгено-телевізійна установка "Рона" включає блок управління і індикації, випромінювач і рентгено-телевізійний перетворювач. Зага-
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льна маса установки - 28 кг [9].
Максимальний рознос блоку управління від рентгено-телевізійного перетворювача і випромінювача складає 10м [9].

Комплекс дозволяє отримувати рентгенівські зображення контрольова-

РА

них предметів, що знаходяться за перепоною з алюмінію завтовшки до 40 мм.

Режим роботи рентгенівського апарату імпульсний з тривалістю імпульсу 5 с.
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Напруга на аноді апарату-70 кВ [9].

Розмір робочого поля перетворювача – 270х360 мм, а екрана монітора
(діагональ) - 23 см [9].

Роздільна здатність установки дозволяє виявляти мідні дроти діаметром
0,25 мм за перепоною з алюмінію завтовшки 1 см [94].
Після короткочасного включення рентгенівського випромінювача потік
випромінювання утворює на рентгено-телевізійному екрані перетворювача
тіньове оптичне зображення контрольованого предмета. Це зображення зчи-
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тується телевізійної камерою і в цифровому вигляді записується в блоці керування та індикації. потім зображення внутрішньої будови предмета виво-
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диться на монітор блоку [9].
Отримане зображення може бути представлене в позитивному або нега-

В.

тивному вигляді. Можлива зміна контрасту спостережуваного зображення і
його електронне масштабування, яке дозволяє збільшувати в 2 рази будь-яку

з 9 частин зображення. У разі необхідності отримані зображення записуються
в довготривалу пам'ять (архів). Запам'ятовуючий пристрій блоку управління
дозволяє записуваних в архів до 1000 зображень [9].
Поряд з рентгенівськими комплексами для виявлення закладних пристроїв, прихованих в стінах і предметах, можуть використовуватися спеціа-

20
льні прилади, що дозволяють отримувати їх радіозображення, так звані підповерхневі локатори [10].
Наприклад, прилад "Раскан-1" дає можливість спостерігати радіозображення об'єктів на глибині до 200 ... 500 мм. При цьому роздільна здатність -
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не гірше 2 см. Прилад складається електронного блоку, що включає генератор, приймач і контролер, антени, механічного скануючого пристрою, портативного комп'ютера і блоку живлення.
Маса приладу - 3, 5 кг [10].

РА

Відображення інформації відбувається в реальному масштабі часу на екрані дисплея у вигляді зображення в півтонах. Якість зображень може бути
покращено при використанні цифрових методів їх обробки.
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Середня продуктивність при використанні механічного сканера - близько 10 хвилин на 1 м2 поверхні [10].

Підповерхневі локатори порівняно з рентгенівськими комплексами мають, звичайно, набагато гірше роздільну здатність і не дозволяють виявити
деталі малого розміру, але вони мають перед ними і ряд переваг: можливість
одностороннього перегляду, відсутність небезпечних випромінювань, порівняно малі розміри і т.п. [10].

Ці прилади доцільно використовувати як доповнення до нелінійних ло-
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каторів при обстеженні будівельних конструкцій.

Існує велике число спеціальних методів виявлення закладних пристроїв.
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До них можна віднести наступні: радіо сканування, індикація електромагнітного поля, радіоперехоплення, аналіз параметрів ліній зв'язку та провідних

В.

комунікацій, рефлектометрія ліній зв'язку, інфрачервоне зондування і т. д.
Методи радіосканування, індикації електромагнітного поля і радіопере-

хоплення використовуються для виявлення радіовипромінювальних закладних пристроїв.
Метод радіосканування полягає в вузькосмуговому радіоприйомі, в заданому частотному діапазоні, з послідовним пересуванням за діапазоном частот.

21
Ідентифікація джерела радіосигналу проводиться як правило "на слух".
Радіосканування може здійснюватися в ручному і комп'ютерному режимі.
Ручне радіосканування, у зв’язку з великою трудомісткістю, застосовується
для пошуку закладних пристроїв, частотний діапазон якого відомий хоча б
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приблизно.
Одними з кращих портативних скануючих приймачів є сканери вироб-

ництва фірми AOR (Японія), які можуть сканувати радіоефір в широкому діапазоні частот (AR-3000А - від 0,1 до 2036 МГц, AR-8000 - від 0,5 до 1900

РА

МГц, AR- 2700 - від 0,5 до 1300 МГц), а також реалізують режим автоматичного вибору типу модуляції (АМ, NFM, WFM, USB, LSB, CW). Нові моделі
сканерів (AR-3000A, AR-8000) реалізують режим роботи з керуванням від
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комп'ютера. Для цілей радіосканування можна використовувати комп'ютерний комплекс (Росія), а також комп'ютерні програми "Смерш" або "Седіф"
(Росія).

При здійсненні радіосканування і деяких інших методів виявлення закладних пристроїв, як правило, застосовується технологія ініціації закладних
пристроїв, яка полягає у провокуванні їх роботи шляхом генерації відомого
звукового сигналу (наприклад, відтворення магнітофонного запису, комп'ютерна акустична ініціація та ін.).
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Якщо частотний діапазон джерела радіосигналу невідомий, використо-

вується широкосмуговий радіоприйом. Цей метод полягає в прийомі супер-
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позиції радіосигналів в широкому частотному діапазоні за допомогою спеціальних широкосмугових приймачів. Сумарний радіосигнал детектується на

В.

головні телефони. Прослуховування радіоефіру дозволяє досвідченому опе-

ратору зробити висновок про наявність закладних пристроїв, ініційованого
відомим звуковим сигналом.
На якість і розбірливість сигналу в значній мірі впливає фоновий шум,
тому рівень сигналу повинен бути достатнім для його розрізнення та ідентифікації. У зв’язку з цим, оператор повинен знаходитися на досить близькій
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відстані від джерела радіосигналу, інакше виявлення і контроль останнього
буде неможливий.
Для широкосмугового радіоприйому використовуються індикатори поля
типу R-10, R-20 (OPTOELECTRONICS, США), що мають частотний діапа-
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зон, відповідно, від 30 до 2000 МГц і від 0,5 до 2500 МГц, або професійний
пошуковий прилад СРМ-700 (REI, США) з частотним діапазоном від 0,05 до
3000 МГц.

Метод радіоперехоплення практикується з недавнього часу завдяки поя-

РА

ві спеціалізованих перехоплювачів радіосигналів, принцип дії яких заснова-

ний на автоматичному порівнянні рівня сигналу від радіопередавача і фонового рівня з подальшою самонастроюванням. Найбільш відомим представниданого

класу

пристроїв,

є

радіоперехоплювач
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ком

Хрlorer

(OPTOELECTRONICS, США). Цей прилад дозволяє здійснити радіоперехоплення FM-сигналу в діапазоні від 30 до 2000 МГц, за час не більше 1 секунди.
Необхідна умова ефективності зазначеного методу - перевищення рівня шуканого сигналу над фоновим рівнем. Радіоперехоплювач Xplorer (так само, як
і прилад СРМ-700) може використовуватися в режимі "акустичної зав'язки",
який полягає в самозбудженні приладу за рахунок позитивного зворотного
зв'язку, при цьому рівень самозбудження залежить від спрямованості прила-
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ду на закладні пристрої.

Аналіз параметрів ліній зв'язку та провідних комунікацій полягає у ви-
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мірюванні електричних параметрів цих комунікацій і дозволяє виявляти закладні пристрої, які зчитують інформацію з ліній зв'язку або передають інфо-

В.

рмацію по провідних лініях.
Наприклад, в телефонних лініях зв'язку контролюється напруга, елект-

ричний струм, активний і реактивний опір лінії, наявність високочастотних
сигналів. На підставі вимірів робиться висновок про факт несанкціонованого
підключенні до лінії. Існує широкий клас приладів для контролю телефонної
лінії, зв'язку. Деякі з них окрім аналізу параметрів лінії здійснюють функцію
придушення підключених закладних пристроїв.
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Прилад для контролю і захисту телефонної лінії КОМ-1 (Росія) призначений для виявлення паралельно підключених, а також для придушення послідовно підключених (у тому числі індуктивних) підслуховуючих пристроїв.
Виявлення і придушення проводиться безпосередньо під час телефонної роз-
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мови. Цей прилад здійснює перевірку телефонної лінії в автоматичному режимі кожні 2 хвилини і виявляє паралельно підключені підслуховуючі при-

строї на відстані до 150 м. Придушення послідовно підключених підслуховуючих пристроїв здійснюється на відстані до 1000 м, за допомогою зашумшуму над рівнем сигналу не менше 10 дБ.

РА

лення телефонної лінії в мовному діапазоні частот з перевищенням рівня

Аналізатор телефонної лінії "Скат" (Росія), виконаний у вигляді теле-
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фонної розетки, виявляє факт підключення до телефонної лінії підслуховуючих пристроїв, про що повідомляє світлодіодною індикацією, а також захищає лінію від прослуховування за рахунок мікрофонного ефекту шляхом фільтрації сигналів.

Тест-комплект AT-2 (Росія), виконаний в кейсі, призначений для перевірки провідних ліній на наявність гальванічного підключення до них підслуховуючих пристроїв. Перевірка проводиться зондуючим сигналом частотою
40 або 400 Гц, що забезпечує дальність виявлення до 5000 м (при опорі ізо-
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ляції 200 кОм).

Система захисту ПТЗ-003 "Прокруст" (Росія) призначена для виявлення і
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придушення телефонних закладок різних типів. Виявлення проводиться шляхом вимірювання напруги в лінії, придушення здійснюється шляхом:

В.

- Підняття постійної напруги в лінії до 35 В;
- Генерації "білого шуму" в лінію 50 Гц - 10 кГц напругою до 10 В;
- Генерації ВЧ-перешкоди амплітудою до 35 В.
Аналізатор телефонної лінії AT-23 (Росія) призначений для моніторингу

стану телефонної лінії і сигналізації факту послідовного і паралельного підключення до неї підслуховуючих пристроїв, а також зниження ефективності
використання індуктивних датчиків. Прилад реєструє послідовне підключен-
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ня пристрою для підслуховування з внутрішнім опором не менше 30 Ом і паралельне підключення пристрою з внутрішнім опором не більше 100 Ом.
Зниження ефективності використання індуктивних датчиків виробляється за
рахунок зменшення відношення сигнал / шум в них в 3 рази.
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Для виявлення закладних пристроїв з передачею акустичної інформації
по проводовим каналам (телефонна лінія, електромережа, ланцюги пожежноохоронної сигналізації та ін.)

Використовується, також, метод ідентифікації відомого звуку "на слух".

РА

При такій технології пошуку закладних пристроїв здійснюється прослуховування сигналів в дротової комунікації з метою виявлення відомого звукового
сигналу. Використовувана апаратура - універсальний прилад СРМ-700 зі
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спеціальним мережевим фільтром VLF-700.

Рефлектометрія ліній зв'язку проводиться з метою визначення відстані
до підозрілого місця в лінії. Відстань визначається за осцилографом, на якому фіксує час затримки імпульсу, відбитого від неоднорідностей лінії (місця
підключення закладних пристроїв до лінії). Розрахована відстань відкладається вздовж лінії зв'язку з урахуванням її трасування і визначається точне
місце підключення закладних пристроїв. Метод дозволяє виявляти закладні
пристрої, які зчитують інформацію з ліній зв'язку або передають інформацію
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по провідних лініях.

Інфрачервоне зондування проводиться за допомогою спеціального ІЧ-
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зонда і дозволяє виявляти закладні пристрої, які здійснюють передачу інформації по інфрачервоному каналу зв'язку. Найбільш поширений ІЧ-зонд IRP-

В.

700 (REI, США), що підключається до приладу СРМ-700. При виявленні за-

кладних пристроїв, в головних телефонах прослуховується відомий звуковий
сигнал, який посилюється при орієнтуванні ІЧ-зонда на закладний пристрій.
1.2 Нелінійна радіолокація в задачах ТЗІ.
Ефекти, що лежать в основі нелінійної радіолокації, відомі ще з сорокових років XX століття. Так в 1939р. на суднах ВМС США як ефект "іржавого
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болта", що приводить до перешкод при роботі потужних короткохвильових
суднових радіостанцій [11]. При розгляді взаємодії електромагнітного поля і
нелінійного переходу, який утворюється у металевому контакті вся увага
приділялася аналізу перетворення частоти третьої гармоніки. У 1972 р В 70-х
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рр. минулого століття, судячи за кількістю та обсягом публікацій, інтенсивність досліджень різко зросла. У пресі з'явилися перші дані про створення

дослідного зразка американської нелінійної радіолокаційної станції PJ1C
METTRA з потужністю випромінювання 1 кВт, несучою частотою 750 МГц і

РА

частотою проходження імпульсів 10 кГц. В [12] було наведено результати

експериментальних досліджень локатора METTRA на третій гармоніці для
виявлення з вертольота замаскованої бронетанкової техніки. В [13] наведені
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теоретичні розрахунки і експериментальні дослідження з цим локатором для
похилого зондування об'єктів в приповерхневому шарі. Аналогічні роботи
велися і в Росії [1]. Дослідження методів і засобів нелінійної локації в цей час
проводились, перш за все, з метою створення приладів для виявлення металевих об'єктів, прихованих від безпосередніх спостереження.
З тих пір дослідженням методів нелінійної радіолокації і розробці нелінійних радіолокаторів присвячено багато робіт. Дослідження з проблеми нелінійної локації в ті роки, наприклад [1,2], зводилися, перш за все, до визна-
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чення нелінійної ефективної поверхні розсіювання металевого контакту, а й її
залежності від щільності потоку падаючої потужності. Цей науково-
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технічний напрям інтенсивно розвивається. Але з початку 80-х рр. публікації
іноземних дослідників з проблеми нелінійної локації різко скоротилися. Про-

В.

те роботи російських дослідників показали, що експериментальні значення
основних характеристик створених до цього часу нелінійних локаторів, насамперед - дальності виявлення на другій гармоніці - не збігаються з розрахунками на основі найбільш поширених моделей нелінійного перетворення
електромагнітного поля для третьої гармоніки [3]. Цей емпіричний факт вимагає уточнення моделей і методик теоретичних розрахунків для основних
якісних і кількісних характеристик нелінійних радіолокаторів.

26
Для більшості штучних (технічних) об'єктів виявляється ефект нелінійного розсіювання радіохвиль. Використання цього ефекту в радіолокації дає
додаткові можливості для виявлення технічних, насамперед - радіоелектронних об'єктів і селекції розсіяних ними сигналів на фоні завадових відобра-
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жень від місцевих предметів і підстилаючої поверхні. Об'єкти, що володіють
такими нелінійними властивостями, отримали назву нелінійних розсіювачів.
Це пристрої або мають у своєму складі контакти металевих частин, в місці

зіткнення яких утворюється структура метал-окис-метал, що володіє властиходи (діоди, транзистори, мікросхеми).

РА

востями нелінійного перетворення, або містять напівпровідникові р-n переУнікальні можливості нелінійної радіолокації зумовили широкий спектр
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і швидко зростаючу кількість її розгалужень. Це пов'язано зі збільшенням
коштів, які виділялись на радіолокаційну техніку, що дозволило досягти необхідних енергетичних і діапазонних вимог при дослідженні ефекту нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль. Суть цього ефекту полягає в тому,
що деякі об'єкти або їх елементи при опроміненні електромагнітними хвилями мають здатність генерувати спектральні складові, відсутні в спектрі падаючого електромагнітного випромінювання. Виборчий прийом цих складових дозволяє розширити можливості нелінійних радіолокаторів в порівнянні
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з звичайними РЛС, що використовують лінійно-відбитий сигнал.
Перші згадки про виявлення ефекту нелінійного розсіювання пов'язані з
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дослідженнями систем радіозв'язку морських кораблів і систем далекого ко-

смічного зв'язку, в яких були передавачі великої потужності та приймачі з

В.

високою чутливістю. Однак фізичний механізм генерації гармонік зондуючого радіосигналу не пояснений, а їх наявність була пов'язана з низкою труднощів,
В одній з перших публікацій з використання ефекту нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль в радіолокації [3] розглядається радіолокатор
ближньої дії для швидкого, непомітного і надійного огляду людей, наприклад, в аеропортах з метою виявлення захованої зброї та іншого оснащення
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терористів. В таких радіолокаторах використовується перетворення зондуючого

сигналу

нелінійностями,

утвореного

контактом

металів.

В

[5,27,29,30,32] описані пристрої для виявлення об'єктів і виміру відстаней до
них з використанням ефекту нелінійного розсіювання електромагнітних
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хвиль при відбитті падаючої хвилі на третій гармоніці зондуючого сигналу.
Аналіз останніх робіт в області нелінійного розсіювання електромагніт-

них хвиль і створення пристроїв нелінійної радіолокації [4,5] показує, що підвищення дальності дії можливо за рахунок вибору оптимальної форми та

РА

виду поляризації зондуючого сигналу, а також застосування методів когерентного накопичення та оптимальної фільтрації сигналу.

Інтенсивно досліджуються розсіювальні властивості «антен», що знахо-
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дяться на об'єкті, який опромнюється. Так як в більшості випадків ці «антени» навантажені на напівпровідникові елементи (змішувачі на НВЧ діодах,
параметричні підсилювачі, твердотільні модулі фазованих антенних решіток
і т.п.), то при досить високому рівні зондуючого сигналу в них виникає ефект
нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль.

Останнім часом велика увага приділяється дослідженню можливостей
реалізації ефекту нелінійного розсіювання радіохвиль для пошуку і виявлення електронних пристроїв негласного несанкціонованого зйому інформації.
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Такими пристроями користуються технічні засоби акустичної та відео розвідок, радіо- і радіотехнічної розвідки, системи і засоби знімання інформації з
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дротяних і кабельних ліній зв'язку. Помітне збільшення обсягів інформації,
що циркулює в каналах і мережах електрозв'язку, а також відчутний прогрес

В.

в техніці несанкціонованого доступу до такої інформації, висувають в розряд
актуальних нові проблеми інформаційної безпеки. Ефективному вирішенню
цієї проблеми також сприяє розвиток методів і засобів нелінійної радіолокації.
Найбільш складне завдання в області захисту інформації - пошук впроваджених закладних пристроїв, що не використовують радіоканал для передачі інформації, а також радіозакладок, що перебувають у неактивізованому

28
(не випромінюючому) стані. Такі традиційні засоби виявлення, як панорамні
радіоприймачі, аналізатори спектра або детектори поля, у цьому випадку виявляються неефективними. Візуальний огляд також не гарантує виявлення
подібних закладних пристроїв, оскільки сучасні технології дозволяють виго-
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товляти їх з будь-яким видом камуфляжу, ховати в елементах будівельних
конструкцій та інтер'єра.

Саме це сприяло появі зовсім нового виду пошукового приладу, що одержав назву нелінійного радіолокатора (НР). Своєю назвою він зобов'язаний

РА

використанню такого фізичного принципу виявлення закладних пристроїв
несанкціонованого відбору інформації [24, 30], як нелінійні перетворення.
Більшість технічних засобів промислового шпигунства є радіоелектрон-
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ними пристроями. До їх складу входять напівпровідникові елементи (діоди,
транзистори, мікросхеми), для яких характерний нелінійний вид вольтамперної характеристики, яка пов'язує електричний струм, що протікає через
р-n-перехід, з прикладеною напругою U (рис. 1.2, а). Наявність такого нелінійного зв'язку призводить до виникнення на виході напівпровідникового
приладу нескінченно великої кількості змінних напруг (гармонік) з частотами
𝑓𝑛 = 𝑛 ∙ 𝑓0 , де 𝑛= 1,2,3,.. (будь-яке натуральне число), a 𝑓0 − частота дискретного сигналу, що діє на вході напівпровідникового приладу (див. рис. 1.1).
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Робота нелінійного радіолокатора заснована на опроміненні об'єкта з не-

лінійними вольт-амперними характеристиками (ВАХ), наприклад, діода, спе-
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ктрально-чистим НВЧ-сигналом. При цьому певна частина поглиненої об'єктом потужності зондуючого сигналу (ЗС) зазнає спектрального перетворення

В.

і перевипромінюється в простір. Спектральні складові вторинного випромінення відсутні в спектрі опромінюючого потоку електромагнітних хвиль. НР
приймає найбільш інформативні гармоніки, тобто ті, за рівнями яких можливо виявити та ідентифікувати досліджуваний об’єкт. В процесі дії ЗС реальний напівпровідник навантажений на статистично невизначений набір (ан-

самбль) елементарних вібраторів, які мають будь-які значення довжин та розташовані у просторі довільним чином. При чому, цей набір є приймальною і

29
випромінюючою антеною об'єкта. Складність системи та взаємодія вібраторів по всьому ансамблі створюють протидію провокуванню нелінійними радіолокаторами в напівпровіднику демаскуючого сигналу відгуку [10].
При математичному описі процесів нелінійної радіолокації вольт-
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амперну характеристику напівпровідникового елемента апроксимують алгебраїчним поліномом ступеня k

iU   a0  a1U  a2U 2  a3U 3  ...  akU k ,

(1.1)

де a0 − струм спокою в робочій точці; a1 − крутизна ВАХ в робочій точ-

РА

ці, при чому a1=dI/dU − відношення величини зміни струму до величини на-

пруги, що викликає цю зміну; a2 − друга похідна за напругою, a3 − третя по-
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хідна за напругою і т.д.

Постійні a0, a1, …, ak являють собою параметри, що варіюються (залежать від довжини інтервалу апроксимації) і значення котрих обираються таким чином, аби в інтервалі апроксимації мінімізувати похибку згідно обраного критерію близькості (допустимої величини розходження значень функцій
в контрольних точках).

Нехай на напівпровідниковий елемент впливає гармонічний сигнал
U=U0cos(ωt). Тоді згідно (1.1) функцію відгуку нелінійного елемента слід
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записати як:
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1
3

 

iвідг   a0  a2U 02  ...   a1U 0  a3U 03  ... cost  
2
4

 



1
1
a2U 02 cos2t   a3U 03 cos3t   ...
2
4

(1.2)

Математичний вираз (1.2) відображає спектральне перетворення погли-

В.

неного об’єктом гармонічного сигналу нелінійного радіолокатора.
Принцип ідентифікації об’єктів пошуку засобами нелінійної радіолока-

ції за двома гармоніками полягає в тому, що для напівпровідникових елементів (діодів, біполярних транзисторів) характерний більш високий рівень випромінюваного сигналу на 2-й гармоніці в порівнянні з 3-ю (приблизно на

30
10-40 дБ) при використанні ідеалізованої статичної ВАХ p-n-переходу [10,

РА
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30].

Рис. 1.1. Статична вольт-амперна характеристика ідеалізованого напівп-
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ровідникового діода

Отже, нелінійні радіолокатори – технічні засоби виявлення, ідентифікації та локалізації радіоелектронних засобів технічної розвідки, що потай вбудовані в будівельні конструкції, предмети інтер’єру, меблі тощо, реалізують
наступний принцип: опромінюють електромагнітною хвилею об’єкти, елементи яких мають здатність генерувати спектральні складові, що відсутні в спектрі зондуючого сигналу, після чого приймають найбільш інформативні гармоніки, за аналізом рівнів яких оператор може виявити та ідентифікувати до-
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сліджуваний об’єкт.

Відповідно до вищесказаного, нелінійний радіолокатор виявляє тільки
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радіоелектронні пристрої, а тому, на відміну від класичного лінійного радіолокатора, «не бачить» відгуку навколишніх предметів, тобто має високу ви-

В.

бірковість.

Джерелами перешкод для його роботи можуть служити контакти зі сла-

бким притиском, для яких характерна наявність проміжного окисного шару
(звалені разом металеві канцелярські скріпки, монети, плетені сітки) або просто піддані корозії метали. У рідких випадках (при відносно великій потужності випромінювання) небажаний ефект можуть дати паяні чи зварені
з’єднання металів.
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Рис. 1.2. Вольт-амперні характеристики сполук, що викликають появу
вищих гармонік у перевипроміненому сигналі:

РА

а − характеристика p-n-переходу напівпровідникового приладу; б − характеристика випадкового переходу «метал - окисел - метал»
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Причина виникнення зазначених перешкод пов'язана з тим, що слабкі
металеві контакти, як правило, являють собою квазінелінійні елементи з нестійким р-n-переходом, викликаним наявністю окислів на поверхні металів.
У фізиці напівпровідників подібні структури відомі як «метал - окисел - метал», а нелінійні елементи такого типу називаються МОМ-структурами.
Вольт-амперна характеристика випадкового механічного з’єднання металів,
на відміну від характеристики р-n-переходу, звичайно, симетрична. Зразковий вид її показаний на рис. 1.2, б [10, 24, 30].
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Вперше принципи нелінійної радіолокації були застосовані ще в середині 70-х років, коли на контрольно-пропускних пунктах заводів і складів були
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встановлені пристрої попередження про спробу таємного виносу радіоапаратури або її електронних компонентів. Після цього ідеєю зацікавилися спецслужби і стали розроблятися прилади для виявлення схованих електронних

В.

засобів розвідки та радіодетонаторів.
Незважаючи на свою специфічність, принципи нелінійної радіолокації

знайшли також «мирне застосування». Так, наприклад, в наш час одержали
широке поширення системи виявлення несанкціонованого виносу предметів
з магазинів, пошук людей у сніжних завалах і зруйнованих будинках, контроль багажу авіапасажирів і т.д [10].

32
Першим пристроєм, що надійшов на озброєння спецслужб, зокрема
ЦРУ, був нелінійний радіолокатор «Superscout», серійний випуск якого почався з 1980 року. В 1981 році з'явився британський «Broom», що мав трохи
гірші характеристики порівняно з американським аналогом. Радянський се-
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рійний НР з'явився в 1982 році і називався «Орхідея».
Сьогодні на українському ринку представлено біля двох десятків типів
нелінійних радіолокаторів. Як правило, це портативні прилади російського,

англійського чи американського виробництва вартістю від 2000 до 80000 $.

РА

Коливання цін пов’язане з різними технічними характеристиками, найважливішими з яких є можливість ідентифікації електронних чи завадових об’єктів
(далі об'єкти з нелінійними ВАХ, що мають у своєму складі напівпровідни-
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кові елементи, будуть називатися електронними, а всі інші − завадовими),
способи індикації прийнятих сигналів, габарити, вага, тип живлення.
У Росії виробляється майже стільки ж моделей нелінійних радіолокаторів, скільки в США та Англії разом взятих. Однак західні виробники пропонують багатофункціональні прилади з широким набором сервісних функцій,
що природно впливає на ціну (25000-30000 $). Російські виробники тримають
якість приладів на належному рівні при збереженні доступних цін
(2000…30000 $), за рахунок чого багатофункціональність НР відходить на
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другий план.

До основних характеристик нелінійних радіолокаторів, згідно НД ТЗІ

І.
Б

1.4.−002−08 «Радіолокатори нелінійні. Класифікація. Рекомендовані методи
та засоби випробувань», відносяться: значення робочих частот зондуючого

В.

сигналу; режим випромінювання та потужність передавача; форма, геомет-

ричні розміри і поляризація антен; точність визначення місця розташування
перевипромінюючого об'єкта; чутливість приймача; максимальна дальність
дії та глибина, на якій можливе виявлення закладного пристрою всередині
радіопрозорого матеріалу; кількість аналізованих гармонік; розміри, вага і
тип живлення нелінійного радіолокатора.

33
Значення робочих частот передавачів усіх типів НР перебувають у межах від 400 до 1000 МГц (робочі частоти приймачів, відповідно, становлять
подвоєну або потроєну частоту передавача). Однак більшість зразків працюють у діапазоні, близькому до 900 МГц. Такий вибір обумовлений компромі-
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сом у вирішенні наступного протиріччя:
з одного боку, чим нижча частота зондуючого випромінювання, тим
краща його проникаюча здатність всередину предметів і середовищ, у яких

можуть бути заховані ЗП, і більше відносний рівень вищих гармонік у пере-

РА

випромінюваному сигналі;

з іншого боку - чим вища частота випромінювання, тим вужче діаграма
спрямованості антени нелінійного радіолокатора при фіксованих геометрич-
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них розмірах, отже вища щільність потоку потужності зондуючого сигналу
(крім того, на високих частотах кращими властивостями володіють випадкові
антени, у якості яких виступають ніжки навісних елементів, провідники друкованих плат і т.п., а їхні розміри, як відомо, невеликі) [10, 30].
На жаль, багато нелінійних радіолокаторів функціонують на фіксованих
частотах без можливості зміни частоти ЗС. Причина такого підходу − спрощення схемотехнічних рішень, тобто істотне зниження ціни. Розплачуватися
за таке спрощення доводиться гіршими експлуатаційними характеристиками,
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тому що на частотах прийому можуть бути присутні випромінювання сторонніх радіоелектронних засобів. І якщо навіть рівні сигналів, що заважають,
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невеликі, їх може бути досить для порушення нормальної роботи нелінійних
радіолокаторів, оскільки чутливість їх приймальних пристроїв дуже велика.

В.

Більш зручні в експлуатації нелінійні радіолокатори, що мають можли-

вість зміни робочої частоти ЗС в певному діапазоні. Так, наприклад, у нелінійному радіолокаторі «Orion» (NJE-400) фірми Research Electronics
International (REI) передбачений автоматичний режим вибору робочої частоти в діапазоні 880...1000 МГц. Її оптимальне значення автоматично визначається за найкращим рівнем прийнятої 2-ї гармоніки частоти зондуючого сигналу.
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Від робочої частоти ЗС також залежить форма та геометричні розміри
антен, важливою характеристикою яких є поляризація. Передавальні та
приймальні антени мають, як правило, кругову поляризацію.
Точність визначення місцезнаходження закладного пристрою, яку до-

20
15

зволяють досягти використовувані розміри антен, відповідає декільком сантиметрам. Наприклад, для локаторів «Родник» і «Циклон» − це 2 см [19, 30].

Наступною групою характеристик нелінійних радіолокаторів є режим
роботи передавача, випромінювана потужність і чутливість приймачів.

РА

Залежно від режиму роботи нелінійні радіолокатори поділяють на НР з

безперервним і імпульсним випромінюванням. Практично всі англійські й
американські прилади та деякі російські працюють з безперервними зондую-
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чими сигналами малої потужності (10...850 мВт). Більшість російських НР
працюють в імпульсному режимі випромінювання з піковою потужністю в
імпульсі 5...400 Вт. Через простоту прийомних пристроїв імпульсні нелінійні
радіолокатори значно дешевші за безперервні.

Слід зазначити, що висока потужність і характер випромінювання імпульсних НР можуть створити певні проблеми в плані електромагнітної сумісності з засобами зв'язку, навігації, телемовлення, давачами пожежної чи охоронної сигналізації і т.п. Крім того, зондуюче випромінювання впливає на
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операторів, що експлуатують апаратуру. Тому, відповідно до санітарних
норм, потужність сучасних локаторів обмежена максимальним значенням
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3...5 Вт для безперервного режиму і середнім значенням 0,1...1,5 Вт (до 400
Вт в імпульсі) − для імпульсного. Однак навіть при таких обмеженнях в опе-

В.

ратора після години роботи часто починають боліти очі, тому що саме вони
найбільш чутливі до НВЧ-випромінювання.
Деякі сучасні нелінійні радіолокатори мають можливість зміни потуж-

ності зондуючого сигналу. Так, у нелінійному радіолокаторі «NJE-400» рівень безперервного випромінювання регулюється в межах від 0.01 до 1 Вт, а
в радіолокаторі «Циклон-М» пікове значення імпульсної потужності − від 80
до 250 Вт. Приймач нелінійного радіолокатора «Superbroom Plus» має функ-

35
цію автоматичного встановлення потужності випромінювання залежно від
величини рівня прийнятого сигналу на 2-й гармоніці.
Чутливість приймачів сучасних нелінійних радіолокаторів лежить у межах від 10-15 до 10-11 Вт. В імпульсних вона трохи гірша, що пояснюється
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відповідною перевагою пікової потужності імпульсних передавачів (приблизно на 35-40 дБ). У більшості НР використовуються приймачі з регульованою
чутливістю. Діапазон регулювання цього параметра становить 30...50 дБ [10,
30].

РА

В сучасних НР аналізуються тільки 2-га та 3-я гармоніки зондуючого си-

гналу. Проте, нелінійні радіолокатори є приладами ближньої дії, оскільки коефіцієнт перетворення енергії опромінюючого сигналу в енергію вищих гар-
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монік дуже малий. Конкретна дальність дії залежить від багатьох факторів. В
першу чергу, це тип закладного пристрою, наявність у нього антени і її довжина, умови розміщення об'єкта пошуку (у меблях, за перешкодами з дерева,
цегли, бетону і т.п.).

Максимальна відстань, на якій можливе виявлення ЗП, обмежена величиною 0,5 м. Дане значення відповідає варіанту роботи на відкритих площах
або в великих необладнаних приміщеннях, наприклад, таких, що готуються
до здачі як будівельний об'єкт. Для офісних приміщень можливості виявлен-
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ня ще скромніші. Це пов'язано з високою концентрацією різних завадових
об'єктів (канцелярські приналежності, оргтехніка і т.п.).
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З поняттям максимальної дальності дії тісно пов'язана максимальна гли-

бина виявлення об'єктів у досліджуваному середовищі. Для будівельних

В.

конструкцій вона може досягати лише декількох десятків сантиметрів. Наприклад, нелінійні радіолокатори серії «Циклон» виявляють радіоелектронні
вироби в залізобетонних стінах товщиною до 30 см, у цегельних та дерев'я-

них − до 60 см [10, 19, 20, 21, 30].
Нелінійний радіолокатор (НЛР), як засіб пошуку, є складною технічною
системою, яка оцінюється безліччю показників якості.
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Здатність нелінійного радіолокатора виявляти технічні засоби будьякого призначення, що містять електронні компоненти, зумовлює постійний,
високий споживчий попит на цю апаратуру. Проста в експлуатації, з універсальними можливостями і за заявою всіх без винятку виробників ефективна
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техніка широко використовується для вирішення різноманітних задач.
Очевидність принципів побудови НЛР, що здається на перший погляд, і

високий попит привели до появи великої різноманітності моделей. Прилади
відрізняються технічними характеристиками, конструкцією антен і, отже,

РА

можливостями. Пропонуємо розглянути варіант критеріїв об'єктивного порівняння моделей НЛР, що реалізують гармонійний метод нелінійної радіолокації.
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Найбільш важливою характеристикою НЛР є відповідність його основній мети - виявленню таємно встановлених технічних засобів, що мають у
своєму складі елементи з нелінійною вольт-амперною характеристикою. Методика роботи з НРЛ може бути розбита на два етапи:
• реєстрація відгуку;

• ідентифікація виявленого об'єкта.

Вирішення першого завдання визначає ефективність пошуку тобто кількість варіантів технічних засобів та умови їх установки, які можуть бути ви-

ал

явлені чи ні.

Ідентифікація тобто можливість прийняття рішення про характер вияв-

І.
Б

леного нелінійного відбивача (штучний чи природний) і в якому стані він
знаходиться (включений або виключений) визначає продуктивність пошуку.

В.

Властивості нелінійних об'єктів розсіювати зондуючий сигнал на n-ій

гармоніці кількісно оцінюється нелінійною ефективною поверхнею розсіювання (НЕПР) - ζn. Зауважимо, що апріорна оцінка НЕПР об'єкта пошуку в
силу об'єктивних обставин неможлива. Робочий діапазон частот об'єкта пошуку не збігається з частотою зондуючого сигналу і частотою відгуку - провести оцінку ефективності антени об'єкта, як правило не представляється
можливим. Нелінійні відбивачі відрізняються великою різноманітністю схе-
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мних і конструктивних рішень, і оцінити рівень сигналу, що виділяється на
нелінійному елементі скрутно.
Модель взаємодії НЛР з об'єктом пошуку - нелінійним відбивачем, в
спрощеному вигляді, описується виразом [2]:
𝑃пер ∙ 𝐺пер 2 𝐺пр
) ∙
,
4𝜋𝑅 2
4𝜋𝑅2
– потужність зондуючого сигналу НЛР на вході передавальної

де: Pпер
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𝑃пр = 𝜎2 (

антени;

Gпер – Коефіцієнт підсилення передавальної антени;

РА

Gпр – коефіцієнт підсилення приймальної антени;

Рпр. – Потужність другої гармоніки на вході приймача НЛР.
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ζ2 – нелінійна ефективна поверхня розсіювання (НЕПР) об'єкта пошуку
на частоті другої гармоніки.

Якщо в останньому виразі припустити:

𝑃пр = 𝑃про ,

де: Рпрo – порогова чутливість приймача (НЛР), то отримаємо:
𝑅𝑚𝑎𝑥 =

1
𝜎26

∙

𝑃пер ∙ 𝐺пер
4𝜋

2

∙

𝐺пр
4𝜋𝑃про

1
6

,

де: Rmax – максимальна дальність виявлення гіпотетичного нелінійного

ал

об'єкта.

І.
Б

Введемо в якості узагальненого показника ефективності НЛР коефіцієнт

Кеф, кратний максимальній відстані виявлення нелінійного відбивача будь-

якого варіанту виконання і визначає його потенційні можливості з виявлення

В.

нелінійних відбивачів:
𝐾еф = 𝑃пер ∙ 𝐺пер

1
3

∙

𝐺пер
𝑃про

1
6

Отриманий вираз можна перетворити стосовно до деякого «оптимального» НРЛ. Під «оптимальністю»[3] будемо розуміти наступне. Щільність потоку потужності зондуючого сигналу в місці розташування оператора не пе-
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ревищує санітарних норм, а приймач побудований у відповідності з теорією
оптимального прийому.
В цьому випадку:
𝑃пер ∙ 𝐺пер = 𝑘 𝑟 ∙ П𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐺 ∗пер ∙ 𝑄,
жавним санітарним стандартом (ГОСТ 12.1.006-84);
k (r) – коефіцієнт ослаблення зондуючого сигналу;
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де: Пmax – допустиме навантаження на оператора, що визначається дер-

r – відстань від рефлектора передавальної антени до оператора;

РА

G*пер – коефіцієнт підсилення передавальної антени в зворотному напрямку;
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Q – шпаруватість зондуючого сигналу (Для НЛР з безперервним зондуючим сигналом Q = 1).

Значення G*пер визначається головним чином габаритами передавальної
антени і можна припустити, що для більшості НРЛ це значення, також як і
k(r)

однакові:

𝑃пер ∙ 𝐺пер = 𝐾1 ∙ 𝑄,

Де К – деяка константа для будь-яких НРЛ чисельно рівна:
𝐾1 = 𝑘 𝑟 ∙ П𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐺 ∗пер ,

ал

Гранично досяжна чутливість приймача визначається виразом:
𝑃про = 𝐹ш ∙ 𝑘 ∙ 𝑇 ∙ Δ𝐹еф ∙

𝑆
,
𝑁

І.
Б

Де: Fш – коефіцієнт шуму приймача;
k – постійна Больцмана, k = 1,38 · 10-23 [Дж / K];

В.

Т – абсолютна температура, [К];
ΔFеф = ефективна шумова смуга приймача [Гц];
(S / N) – задане відношення сигнал / шум;

Ефективна шумова смуга визначається інерційністю системи і не може
бути менше деякого значення, яке визначається в кінцевому рахунку швидкістю переміщення антеною системи або часом реакції апаратури на зміну рівня вхідного сигналу – Тр.
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Δ𝐹еф =

𝑄
𝑇𝑝

Після підстановки:
𝑃про = 𝐹ш ∙ 𝑘 ∙ 𝑇 ∙

𝑄 𝑆
∙
,
𝑇𝑝 𝑁

20
15

або:
𝑃про = 𝐾2 ∙ 𝑄,
Де:

К2 = Fш · k · T · 1 / Тр · (S/N),

так, як значення Fш, kT, Тр, (S/N) для будь-якого типу НРЛ практично

РА

однакові.

З урахуванням сказаного вираз для значення коефіцієнта ефективності
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може бути переписано наступним чином:
𝐾еф опт = 𝐾1 ∙ 𝑄

або:

1
3

𝐺пр
∙
𝐾2 ∙ 𝑄

1
6

1

𝐾еф опт ~(𝑄)6

Імпульсна модуляція зондуючого сигналу дозволяє забезпечити більшу
ефективність НРЛ.

ал

1.3 Влив структур «метал-окисел-метал» на ефективність викорис-

І.
Б

тання нелінійних радіолокаторів
Основними перешкодами для ефективного використання НР є механічні

контакти окислених металевих поверхонь – структури «метал-окисел-метал»

В.

[15; 18; 43].

Причина виникнення зазначених перешкод пов'язана з тим, що слабкі

металеві контакти, як правило, представляють квазінелінійні елементи з не-

стійким р-n-переходом, викликаним наявністю окислів на поверхні металів.
ВАХ випадкового механічного з’єднання металів, на відміну від характеристики р-n-переходу, є симетричною (див. рис. 1.3 а), б)).
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Характерною рисою нелінійного розсіювання радіохвиль структурами
«метал-окисел-метал» є те, що амплітуда та фаза нелінійно розсіяної хвилі в
ряді випадків сильно флуктують [22; 31; 32]. Це викликано модуляцією СВ
контактів металевих частин об'єкта, що спричинено впливом різного роду
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малих механічних деформацій внаслідок, наприклад, вібрацій і т.п. Цей процес носить випадковий характер, однак відповідна кореляційна функція може
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РА

в ряді випадків містити характеристики джерела механічних деформацій.

а)

б)

Рис. 1.3. Вольт-амперні характеристики сполук, що викликають появу
вищих гармонік у перевипромененому НРс сигналі відгуку: а) − характеристика p-n-переходу напівпровідникового приладу; б) − характеристика випадкового переходу «метал - окисел - метал»

Згідно виконаним до теперішнього часу дослідженням ефекту нелінійного розсіювання МОМ-структурами ЗС НР можна сформулювати деякі ви-
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сновки:

Контактні нелінійності є джерелом нелінійних продуктів, в осно-

І.
Б

1.

вному, непарного порядку. При цьому рівень розсіювання СВ відрізняється
нестабільністю [32].
У розсіяному полі від завадового НРс, утвореного контактами

В.

2.

окислених металів, завжди присутні продукти парного порядку, рівень яких
менше рівня непарних НП на величину порядку 20 дБ. Якщо контактують
різні метали, рівень НП парного порядку в загальному випадку більше, ніж
при контактуванні однотипних металів [16].
3.

Прояв контактних нелінійностей спостерігається в широкому ді-
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апазоні частот: від гранично низьких частот до міліметрового діапазону [17].
4.

Для контактних НРс прослідковується тенденція зменшення рів-

ня НП у розсіяному СВ з ростом частоти [17].
Серед методів селекції шуканих напівпровідникових НРс на тлі завадо−
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вих впливів від МОМ-структур основними згідно [22; 24; 29] є:
за відношенням рівнів прийнятих перевипромінювань 2-ї та 3-ї

гармонік частоти ЗС НР;
−

за характером зміни амплітуди шуму на виході приймача поблизу

РА

перевипромінюючого об'єкта;
−

за реакцією об'єкта на вібродію;

−

за наявністю інформаційних ознак у прийнятому сигналі відгуку.
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Розглянемо ефективність селекції за відношенням рівнів прийнятих перевипромінювань 2-ї та 3-ї гармонік частоти ЗС НР згідно експериментальних досліджень [18] значних вибірок напівпровідникових та контактних (завадових) нелінійних розсіювачів серійною апаратурою нелінійної радіолокації.

Ідентифікація за рівнем другої чи третьої гармоніки частоти ЗС НР характеризується рис. 1.4 і 1.5, де приведені диференційні функції розподілу за
нормальним законом рівнів 2-ї та 3-ї гармонік для напівпровідникових і зава-

ал

дових НРс (на рис. 1.4, 1.5 w – диференційна функція розподілу за норма-

І.
Б

льним законом; U 2 , U 3 – відповідні рівні другої та третьої гармонік СВ

В.

від НРс, у дБ).
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Рис. 1.4. Диференційні функції розподілу за нормальним законом рівня

РА

2-ої гармоніки для напівпровідникових і завадових НРс
З приведених диференційних функцій розподілу за нормальним законом
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видно, що достовірна ідентифікація за рівнем 3-ї гармоніки неможлива, оскільки розподіли для двох класів об'єктів практично однакові. За рівнем 2-ї гармоніки розрізнення можливе, оскільки спостерігаються істотні відмінності в
розподілах. На рис. 1.6 приведені графіки залежності ймовірностей правильної і помилкової ідентифікації напівпровідникових НРс залежно від порогу

В.

І.
Б

ал

ідентифікації об'єктів за рівнем 2-ї гармоніки.

Рис. 1.5. Диференційні функції розподілу за нормальним законом рівня
3-ої гармоніки для напівпровідникових і завадових НРс
Поріг правильної ідентифікації за рівнем 2-ї гармоніки може скласти 35

дБ, при цьому ймовірність помилкової ідентифікації приблизно становить
10%, а ймовірність правильної ідентифікації дорівнює 70%. Зона невизначеної ідентифікації займає інтервал від 0 до 35 дБ.
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Рис. 1.6. Ймовірності правильної (p1) та помилкової (p2) ідентифікації
напівпровідникових НРс за рівнем 2-ї гармоніки

РА

Ідентифікація за відношенням рівнів другої і третьої гармонік перевипроміненого СВ нелінійним розсіювачем характеризується рис. 1.7, на якому

приведені розрахункові диференційні функції розподілу за нормальним зако-
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ном відношення рівнів перевипромінених гармонік для напівпровідникових і
завадових НРс (на рис. 1.4, 1.5 w2 3 – диференційна функція розподілу за

І.
Б

ал

нормальним законом співвідношення рівнів другої та третьої гармонік).

Рис. 1.7. Диференційні функції розподілу за нормальним законом відно-

В.

шення рівнів двох перевипроменених гармонік для напівпровідникових і завадових НРс

З приведених диференційних функцій розподілу за нормальним законом

відношення рівнів двох гармонік видно, що ймовірність правильної ідентифікації напівпровідникових НРс більша, ніж просто за рівнем 2-ї гармоніки.
Крім того, можлива ідентифікація завадових об'єктів в області великих негативних значень відношення гармонік. Для цього методу розрізнення об'єктів
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двох класів «чіткій» ідентифікації напівпровідникових НРс відповідає значення порогу +10 дБ, а для завадових НРс значення порога ймовірного розпізнавання становить -15 дБ. Зона невизначеності займає інтервал від -10 до
+10дБ.
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На рис. 1.8 приведені значення ймовірностей правильної та помилкової
ідентифікації напівпровідникових НРс залежно від порогу ідентифікації за
відношенням рівнів 2-ї і 3-ї гармонік СВ.

З отриманих залежностей виходить, що істотних переваг в достовірності

РА

розрізнення ідентифікації напівпровідникових НРс за відношенням рівнів 2-ї

і 3-ї гармонік СВ не приносить в порівнянні з ідентифікацією за рівнем тіль-
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ки 2-ї гармоніки сигналу відгуку.

Рис. 1.8. Ймовірності правильної (p1) та помилкової (p2) ідентифікації
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напівпровідникових НРс за відношенням рівнів другої і третьої гармонік СВ

І.
Б

Отже, на ефективність використання нелінійних радіолокаторів вплива-

ють численні завади, характер та значущість впливу яких пов’язані з такими
особливостями нелінійної радіолокації як невисокі рівні сигналів відгуків

В.

НРс (співрозмірні з шумом) під час зондування НР; різноманіття взаємозале-

жних між собою нелінійних ефектів при прийманні, нелінійному перетворенні та розсіюванні електромагнітних хвиль НРс; залежність нелінійної
ефективної поверхні розсіювання НРс від щільності потоку потужності падаючого ЗС НР тощо. Всі завади у нелінійній радіолокації можна поділити на
три класи: від зовнішніх джерел і внутрішні шуми приймача; пов’язані зі
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специфікою нелінійної радіолокації та пов’язані з впливом на НРс вузькосмугових сторонніх випромінювань і ЗС НР. Боротьба з зазначеними завадами
на схемотехнічному та конструкторському рівнях не суттєво дозволяє підвищити ефективність нелінійних радіолокаторів щодо виявлення, ідентифікації
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та локалізації НРс.
В практичному застосуванні нелінійних радіолокаторів значні труднощі
створюють завадові НРс, що представляють механічні контакти окислених

металевих поверхонь – структури «метал-окисел-метал». Тому необхідність

РА

підвищення ефективності ідентифікації об’єктів двох класів (напівпровідникових та завадових НРс) створює для розробників апаратури нелінійної радіолокації відповідний спектр задач, вирішення яких дозволить поліпшити
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роботу операторів та в ідеальному випадку усунути людський фактор щодо
ідентифікації НРс. Покращення основних характеристик НР, для яких принципи виявлення, ідентифікації та локалізації НРс базуються на первинних
демаскуючих ознаках нелінійних розсіювачів, не суттєво впливатимуть на
ефективність ідентифікації НРс, а тому оператори змушені використовувати
допоміжні методи селекції НРс, наприклад, реакцію досліджуваних нелінійних розсіювачів на вібродію, характер зміни амплітуди шуму тощо, тобто
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значимим стає суб’єктивний фактор.

1.4 Поняття та класифікація демаскуючих ознак нелінійних розсію-

І.
Б

вачів у нелінійній радіолокації
Нелінійні розсіювачі здатні доповнити перевипромінений СВ додатко-

вими спектральними складовими, відсутніми в опромінюючому зондуючому

В.

сигналі. Кількість спектральних складових, значення їх частот та енергетика
безпосередньо пов’язані з природою НРс [20]. Тому треба розуміти під демаскуючими ознаками НРс у нелінійній радіолокації − всі можливі спостережувані за допомогою відповідної апаратури явища та процеси в досліджуваному
середовищі, які породжуються або зазнають певних змін при наявності НРс.
На рис. 1.2. представлена класифікація демаскуючих ознак НРс у нелі-
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нійній радіолокації.
Первинні демаскуючі ознаки НРс – всі можливі спостережувані за допомогою відповідної апаратури явища та процеси в досліджуваному середовищі, які породжуються або зазнають певних змін за рахунок наявних неліній-
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ностей характеристик напівпровідникових структур НРс чи зміною (спотворенням) нелінійних областей статичних характеристик напівпровідникових

структур НРс у процесі зондування через вплив рівня потужності зондуючого
сигналу нелінійних радіолокаторів тощо.

РА

Первинні демаскуючі ознаки першого типу − всі можливі спостережувані за допомогою відповідної апаратури явища та процеси в досліджуваному
середовищі, які породжуються або зазнають певних змін за рахунок наявних
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нелінійностей характеристик напівпровідникових структур НРс у процесі зондування апаратурою нелінійної радіолокації. До першого типу слід віднести
кратні гармоніки частоти моногармонічного зондуючого сигналу нелінійного
радіолокатора і комбінаційні частоти у випадку бігармонічного зондуючого
сигналу НР.

Первинні демаскуючі ознаки другого типу − всі можливі спостережувані
за допомогою відповідної апаратури явища та процеси в досліджуваному середовищі, які породжуються або зазнають певних змін за рахунок зміни (спо-
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творення) нелінійних областей статичних характеристик напівпровідникових
структур НРс у процесі зондування через вплив рівня потужності ЗС НР то-

І.
Б

що. До другого типу слід віднести перевипромінювані нелінійними розсіювачами некратні гармоніки частоти моногармонічного ЗС НР і хаотичний си-

В.

гнал.

Вторинні (додаткові, допоміжні) демаскуючі ознаки НРс – всі можливі

спостережувані за допомогою відповідної апаратури закономірності перебігу
явищ та процесів в досліджуваному середовищі, які є наслідком сукупної
(взаємної) дії наявних нелінійностей характеристик напівпровідникових
структур НРс та зміни (спотворення) нелінійних областей статичних характеристик напівпровідникових структур НРс у процесі зондування через вплив
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рівня потужності ЗС НР тощо.
Демаскуючі ознаки нелінійних розсіювачів
Для контактних нелінійних розсіювачів
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Для напівпровідникових
нелінійних розсіювачів

Первинні
Першого
типу, пов’язані
з

Другого типу,
пов’язані зі спотворенням нелінійності

Некратні
гармоніки

нелінійністю
Кратні
гармоніки

Хаотичний
сигнал
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Комбінаційні частоти

Першого типу,
пов’язані з

РА

нелінійністю
Кратні
гармоніки

Первинні

Комбінаційні частоти

Вторинні

Ефект появи області петлеутворення на функціональній залежності рівня кратної гармоніки
сигналу відгуку від рівня потужності зондуючого сигналу

Ефект інерційності процесів
спотворення вольт-амперних
характеристик напівпровідникових структур

В.

І.
Б

ал

Явище девіації фази нелінійних
продуктів при варіюванні рівня
потужності зондуючого сигналу

Явище різного за значенням
зсуву фаз для нелінійних продуктів однакової частоти, але
неоднакової природи походження – кратна гармоніка та
комбінаційна частота

Явище кореляційної залежності ступеню хаотичності сигналу відгуку
від рівня потужності зондуючого сигналу

Рис. 1.9. Класифікація демаскуючих ознак НРс у нелінійній радіолокації
До вторинних демаскуючих ознак НРс у нелінійній радіолокації можна

віднести наступні ефекти та явища:
−

ефект появи області петлеутворення на функціональній залежно-

сті рівня кратної гармоніки сигналу відгуку від рівня потужності зондуючого
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сигналу;
−

ефект інерційності процесів спотворення вольт-амперних харак-

теристик напівпровідникових структур;
−

явище девіації фази нелінійних продуктів при варіюванні рівня

−
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потужності зондуючого сигналу;
явище різного за значенням зсуву фаз для нелінійних продуктів

однакової частоти, але неоднакової природи походження – кратна гармоніка
та комбінаційна частота;

явище кореляційної залежності ступеню хаотичності сигналу від-

РА

−

гуку від рівня потужності зондуючого сигналу.

Використання вторинних демаскуючих ознак НРс дозволяє звести до
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мінімуму значущості впливу таких факторів у нелінійній радіолокації як:
присутність у досліджуваному середовищі завадових МОМ-структур;
суб’єктивність оператора; присутність паразитних пелюсток діаграми направленості випромінюючої антени.

1.5 Аналіз основних характеристик нелінійних радіолокаторів
Радіолокація як засіб розширення можливостей людини дозволяє визначати наявність, положення та природу об'єктів за рахунок використання явищ

ал

відбиття (розсіювання) радіохвиль цими об'єктами.

Оскільки проблематика нелінійної радіолокації в подальшому розгляда-

І.
Б

ється в контексті радіоелектронної розвідки в сфері технічного захисту інформації, то доречними стали роз’яснення запропонованих понять, що широко

В.

використовуються у роботі.
Нелінійна радіолокація – вид радіолокації, заснований на прийманні пе-

ревипромінених об’єктом дослідження електромагнітних хвиль з додатковими спектральними складовими, що відсутні в спектрі діючого зондуючого
сигналу. Розглядається як один з методів виявлення об'єктів в умовах фонових завад і радіоелектронної протидії, як засіб виявлення та ідентифікації радіоелектронних пристроїв [11; 12; 22].

49
Нелінійний радіолокатор − радіоелектронний пристрій виявлення, ідентифікації та локалізації радіоелектронних засобів технічної розвідки, компонентів вибухонебезпечних пристроїв, маркерів тощо, що добре замасковані
на місцевості, потай вбудовані в будівельні конструкції, предмети інтер’єру,
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меблі тощо, реалізують наступний принцип: опромінюють електромагнітною
хвилею об’єкти, елементи яких мають здатність генерувати спектральні
складові, що відсутні в спектрі зондуючого сигналу, після чого приймають

найбільш інформативні складові спектру, за аналізом параметрів яких опера-

РА

тор може виявити та ідентифікувати досліджуваний об’єкт [22].

Ефективність використання НР – показник якості, який характеризує
спроможність та точність апаратури нелінійної радіолокації з мінімальною
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участю оператора якомога за менший проміжок часу виявляти, ідентифікувати та локалізувати об’єкт пошуку на тлі численних завад [1; 17; 25].
У Додатку A представлені характеристики серійних нелінійних радіолокаторів, що присутні на ринку України в сегменті засобів технічного захисту
інформації.

До основних характеристик нелінійних радіолокаторів, згідно НД ТЗІ
1.4.−002−08 «Радіолокатори нелінійні. Класифікація. Рекомендовані методи
та засоби випробувань», відносяться: значення робочих частот зондуючого

ал

сигналу; режим випромінювання та потужність передавача; форма, геометричні розміри і поляризація антен; точність визначення місця розташування

І.
Б

НРс; чутливість приймача; максимальна дальність дії та глибина, на якій можливе виявлення НРс всередині радіопрозорого матеріалу; кількість аналізо-

В.

ваних гармонік чи НП на комбінаційних частотах; розміри, вага і тип живлення нелінійного радіолокатора.
Зондуючий сигнал – випромінюваний у середовище неперервний чи ім-

пульсний НВЧ сигнал з відповідним спектральним складом та достатньою
енергетикою для провокування демаскуючих ознак об’єктів пошуку в досліджуваному середовищі.
Моногармонічний неперервний ЗС – випромінюваний у середовище не-
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перервний гармонічний НВЧ сигнал з відповідними значенням частоти та
рівнем потужності.
Моногармонічний імпульсний ЗС – випромінюваний у середовище модульований за імпульсним законом гармонічний НВЧ сигнал, що характери-
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зується значеннями частот гармонічного сигналу та модулюючого імпульсного сигналу, та рівнями максимальної в імпульсі та середньої за період потужностей.

Бігармонічний неперервний ЗС – випромінюваний у середовище непере-

РА

рвний НВЧ сигнал з двома гармонічними складовими у спектрі з відповідними значеннями частот гармонічних складових та рівнем потужності.
Бігармонічний імпульсний ЗС – випромінюваний у середовище моду-
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льований за імпульсним законом НВЧ сигнал з двома гармонічними складовими, що характеризується значеннями частот гармонічних складових і модулюючого імпульсного сигналу, та рівнями максимальної в імпульсі та середньої за період потужностей.

Багатогармонічний неперервний ЗС – випромінюваний у середовище
неперервний НВЧ сигнал з більше двох гармонічних складових у спектрі з
відповідними значеннями частот гармонічних складових та рівнем потужності.

ал

Багатогармонічний імпульсний зондуючий сигнал – випромінюваний у

середовище модульований за імпульсним законом НВЧ сигнал з більш як

І.
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двох гармонічних складових, що характеризується значеннями частот гармонічних складових та модулюючого імпульсного сигналу, та рівнями макси-

В.

мальної в імпульсі та середньої за період потужностей.
Значення робочих частот передавачів усіх типів НР перебувають у ме-

жах від 400 до 1000 МГц (робочі частоти приймачів, відповідно, становлять
подвоєну або потроєну частоту передавача). Однак більшість зразків працю-

ють у діапазоні, близькому до 900 МГц. Такий вибір спричинений компромісом у вирішенні наступного протиріччя:
−

з одного боку, чим нижча частота ЗС, тим краща його проникаю-
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ча здатність всередину предметів і середовищ, у яких можуть бути НРс, і більше відносний рівень вищих гармонік у перевипромінюваному сигналі;
−

з іншого боку − чим вища частота ЗС, тим вужча діаграма напра-

вленості (ДН) випромінюючої антени НР при фіксованих геометричних роз-
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мірах, отже, вища щільність потоку потужності ЗС (крім того, на високих частотах кращими властивостями володіють випадкові антени, у якості яких
виступають ніжки навісних елементів, провідники друкованих плат тощо, а
їхні розміри, як відомо, невеликі).

РА

Від робочої частоти ЗС також залежить форма та геометричні розміри

антен, важливою характеристикою яких є поляризація. Передавальні та
приймальні антени мають, як правило, кругову поляризацію.
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Потужність неперервного ЗС НР в більшості випадків становить 10...850
мВт. В імпульсному режимі випромінювання пікова потужність в імпульсі
5...400 Вт.

Деякі сучасні НР мають можливість зміни потужності ЗС.
Чутливість приймачів сучасних НР лежить у межах від 10-15 до 10-11 Вт.
В імпульсних вона трохи гірша, що пояснюється відповідною перевагою рівня пікової потужності імпульсних передавачів (приблизно на 35-40 дБ). У
більшості НР використовуються приймачі з регульованою чутливістю. Діапа-
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зон регулювання цього параметра становить 30...50 дБ.
Дальність дії більшості НР обмежена величиною близько 1 м [24; 42].

І.
Б

Обмеження відповідає варіанту роботи на відкритих площах або у великих
необладнаних приміщеннях. Для офісних приміщень можливості виявлення

В.

ще скромніші. Це пов'язано з високою концентрацією різних завадових НРс
[24; 27].
З поняттям максимальної дальності дії тісно пов'язана максимальна гли-

бина виявлення об'єктів у досліджуваному середовищі. Для будівельних
конструкцій вона може досягати лише декількох десятків сантиметрів.
Згідно з [24] дальність виявлення НРс при імпульсному режимі набагато
більша в порівнянні з неперервним випромінюванням ЗС НР.
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Дальність дії нелінійних радіолокаторів може варіюватися не тільки їх
енергетичним потенціалом і коефіцієнтом шуму прийомного пристрою, але і
паразитними або побічними нелінійними ефектами [26]:
−

паразитні бічні пелюстки ДН випромінюючої антени НР прово-

−

20
15

кують появу побічних гармонік від навколишніх радіоелектронних засобів;
наявність у ЗС НР паразитних гармонічних складових, які, відби-

ваючись від підстилаючої поверхні, попадають у прийомний тракт НР;
−

виникнення в досліджуваному об'єкті за певних умов ефектів, які

РА

якісно впливають на зміну властивостей його демаскуючих ознак.

Усунення впливу гармонічних складових ЗС передавача заслуговує на
особливу увагу. Воно може полягати в переході від приймання кратних гар-
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монік ЗС до випромінювання двох ЗС і, відповідно, прийманню комбінаційних частот виду nf1  mf 2 , де n , m − номери гармонік ЗС передавачів, f1 , f 2
− частоти ЗС першого та другого передавачів. Якщо настроїти приймач на
частоту fпр  f1  f 2 , то, незважаючи на те, що в спектрі ЗС кожного з передавачів будуть присутніми вищі гармонічні складові, останні в приймач не
потраплять, тобто вимоги до розв'язки приймача та передавачів, фільтрації
вищих гармонік ЗС суттєво знижуються [24; 33; 40].

ал

При двохчастотному опроміненні сигнали відгуку напівпровідникових
НРс, як правило, мають найбільшу енергію серед НП на частотах f1  f 2 . Ці

І.
Б

сигнали пов’язані з квадратичним членом вольт-амперної характеристики
напівпровідникового переходу. Сигнали відгуку контактних НРс мають мак-

В.

симальну енергію серед НП на частотах 2 f1  f 2 і 2 f 2  f1 [22; 30; 36].
Отже, апаратура нелінійної радіолокації на сьогоднішній день досягла

численних впроваджень у різні сфери діяльності людини. Вона добре себе
зарекомендувала в таких сферах як:
−

промисловість;

−

технічний захист інформації;

−

військова справа;
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−

дистанційний моніторинг параметрів середовища;

−

пошук людей під завалами, лавинами тощо.

Широкий спектр практичного використання ефекту нелінійного розсіювання в багатьох сферах людської діяльності сприяв появі численних фунда-
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ментальних досліджень за тематикою нелінійної радіолокації в провідних
країнах світу. Більшість проведених робіт присвячені задачі підвищення ефективності виявлення, ідентифікації та локалізації нелінійних розсіювачів на
фоні різних завад. Сучасні нелінійні радіолокатори для пошуку, ідентифікації

РА

та локалізації нелінійних розсіювачів використовують первинні демаскуючі

ознаки нелінійних розсіювачів, тобто всі можливі спостережувані за допомогою відповідної апаратури явища та процеси в досліджуваному середовищі,

иц
ьк
ий
,К
іВ

які породжуються або зазнають певних змін за рахунок наявних нелінійностей характеристик напівпровідникових структур НРс чи зміною (спотворенням) нелінійних областей статичних характеристик напівпровідникових
структур НРс у процесі зондування через вплив рівня потужності зондуючого
сигналу нелінійних радіолокаторів тощо.

Як правило, підвищення ефективності нелінійних радіолокаторів у теперішній час зводиться до збільшення потужності випромінюваного НВЧ сигналу НР, підвищення чутливості приймачів, вибору оптимальних параметрів

ал

ЗС тощо. Все це вимагає вирішення досить складних схемотехнічних та
конструкторських задач електромагнітної сумісності, забезпечення високої

І.
Б

точності вихідних параметрів, завадостійкості тощо. При цьому виграш в більшості випадків незначний. Перспективним у нелінійній радіолокації є дос-

В.

лідження та впровадження вторинних демаскуючих ознак нелінійних розсію-

вачів, тобто всіх можливих спостережуваних за допомогою відповідної апаратури закономірностей перебігу явищ та процесів в досліджуваному середовищі, які є наслідком сукупної (взаємної) дії наявних нелінійностей характеристик напівпровідникових структур НРс та зміни (спотворення) нелінійних
областей статичних характеристик напівпровідникових структур НРс у процесі зондування через вплив рівня потужності ЗС НР тощо.
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Висновки по 1 розділу
Апаратура нелінійної радіолокації на сьогоднішній день досягла численних впроваджень у різні сфери діяльності людини. Вона добре себе зарекомендувала в таких сферах як:
промисловість;

−

технічний захист інформації;

−

військова справа;

−

дистанційний моніторинг параметрів середовища;

−

пошук людей під завалами, лавинами тощо.

РА
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−

Підвищення ефективності нелінійних радіолокаторів у теперішній час
зводиться до збільшення потужності випромінюваного НВЧ сигналу неліній-
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ним радіолокатором (НР), підвищення чутливості приймачів, вибору оптимальних параметрів зондуючого сигналу (ЗС) тощо. Все це вимагає вирішення
досить складних схемотехнічних та конструкторських задач електромагнітної
сумісності, забезпечення високої точності вихідних параметрів, завадостійкості тощо. При цьому виграш в більшості випадків незначний.
Значущість впливу численних завад на нелінійні радіолокатори
пов’язана з такими особливостями нелінійної радіолокації як невисокі (співрозмірні з шумом) рівні сигналів відгуків нелінійним розсіювачем (НРс) під
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час зондування НР; різноманіття взаємозалежних між собою нелінійних ефектів при прийманні, нелінійному перетворенні та розсіюванні електромагніт-

І.
Б

них хвиль НРс; залежність нелінійної ефективної поверхні розсіювання НРс
від щільності потоку потужності падаючого ЗС НР тощо. Боротьба з завада-

В.

ми на схемотехнічному та конструкторському рівнях не суттєво дозволяє підвищити ефективність нелінійних радіолокаторів щодо виявлення, ідентифікації та локалізації НРс.
Підвищення ефективності ідентифікації об’єктів двох класів (напівпровідникових та завадових НРс) створює для розробників апаратури нелінійної
радіолокації відповідний спектр задач, вирішення яких дозволить поліпшити
роботу операторів та в ідеальному випадку усунути суб’єктивний фактор
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щодо ідентифікації НРс.
Не існує істотних переваг в достовірності розрізнення (ідентифікації)
напівпровідникових НРс за відношенням рівнів другої і третьої гармонік сигналу відгуку в порівнянні з ідентифікацією за рівнем тільки другої гармоніки
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сигналу відгуку.
Виявлення, ідентифікація та локалізація НРс за поляризаційними характеристиками притаманна для відомих «статичних» НРс, тобто тих, характеристики яких не змінюються під час зондування. Оскільки «статичними»

РА

НРс, як правило, є «масивні» конструкції, транспортні засоби, РЛС тощо, а

для сфери технічного захисту інформації притаманні відносно «дрібні» динамічні НРс, характеристики яких змінюються під час зондування, то вияв-
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лення, ідентифікація та локалізація НРс за поляризаційними характеристиками в цьому випадку не є ефективною.

При виборі зондуючого сигналу важливу роль відіграють два зв'язані
між собою аспекти. По-перше, забезпечення незалежності структури прийнятих сигналів від властивостей нелінійного розсіювача. По-друге, узгодження
енергетичних властивостей ЗС з амплітудними характеристиками НРс. Тобто
є фізичне протиріччя, що робить незначним виграш у підвищенні ефективності використання засобів нелінійної радіолокації виявляти, ідентифікувати та

ал

локалізувати НРс.

Перспективним є дослідження та впровадження вторинних демаскуючих

І.
Б

ознак нелінійних розсіювачів, тобто всіх можливих спостережуваних за допомогою відповідної апаратури закономірностей перебігу явищ та процесів в

В.

досліджуваному середовищі, які є наслідком сукупної (взаємної) дії наявних
нелінійностей характеристик напівпровідникових структур НРс та зміни
(спотворення) нелінійних областей статичних характеристик напівпровідникових структур НРс у процесі зондування через вплив рівня потужності ЗС
НР тощо.
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2 ФІЗИЧНІ ПРИНЦИПИ НЕЛІНІЙНОЇ РАДІОЛОКАЦІЇ.
2.1 Аналіз імітатора закладного пристрою на діоді.
Найпростіший в технічному виконанні закладний пристрій - це відби-
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вач-модулятор, який використовується для перехоплення мовної інформації.
Принцип роботи заснований на залежності параметрів нелінійного елемента

від стану повітряного середовища, що у свою чергу визначається наявністю в
навколишньому просторі звукових хвиль.

РА

Відбивач-модулятор розміщується в приміщенні, де відбуваються конфіденційні розмови, що цікавлять розвідувальну сторону. При цьому заклад-
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ний пристрій може бути спеціально створений таким чином, аби являти собою пристрій, ненавмисно розташований в приміщенні, з яскраво вираженою
нелінійністю, параметри якої значно залежать від звукових коливань, наприклад, конденсатор, діелектриком якого є повітря.

Переваги відбивача-модулятора при несанкціонованому доступі до мовної інформації:
•

простота конструктивного виконання;

•

можливість знімання інформації з приміщень, до яких нема прямого

ал

доступу, а за допомогою високочастотного нав'язування цей доступ одержати
можна.

І.
Б

Спеціально створений закладний пристрій являє собою антену, напри-

клад, симетричний вібратор, до входу якого підключений нелінійний елемент

В.

(варикап, діод і т.п.) і мікрофон або стетоскоп. Електрорушійна сила, що виникає на кінцях мікрофона або стетоскопа, змінює параметри нелінійного
елемента.
Вхідний опір антени закладного пристрою узгоджений на частоті зондуючого сигналу з опором модулюючої ланки. Ця умова є необхідною для
максимального перетворення енергії зондуючого сигналу в енергію перевипромінених гармонік з частотами, кратними частоті зондування.
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Головною особливістю модулюючої частини є нелінійність. При проходженні гармонічного сигналу через нелінійний ланцюг, спектр вихідного сигналу збагачується гармоніками, з частотами кратними вхідному. У модулюючій частині з'являються гармоніки основної частоти, причому, якщо пара-
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метри нелінійного елемента залежать від стану зовнішнього повітряного простору, то і параметри цих гармонік (амплітуда та фаза) залежатимуть від звукових коливань, що розповсюджуються в даному просторі.

Згідно вище розглянутого діючого закладного пристрою, найпростіші

РА

імітатори ЗП для нелінійного радіолокатора являтимуть собою нелінійний

елемент, наприклад, НВЧ діод, що навантажений на певну антенну структуру.
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Передбачається, що всі елементи математичної моделі імітатора закладного пристрою будуть представлені як сукупність елементарних пасивних
елементів з постійними або змінними параметрами. Основним завданням моделювання є створення схемного аналога антени імітатора ЗП, оскільки цей
елемент пристрою має великий розкид параметрів для різних частот, необхідна загальна модель для всього робочого діапазону частот, що має коефіці-

В.
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ал

єнт перекриття три та більше.

Рис. 2.1. Еквівалентна схема імітатора ЗП з використанням діода.
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На рис. 2.1 представлена еквівалентна схема імітатора закладного пристрою з використанням діода, де
Е1 – джерело високочастотних коливань, нав'язаних зондую-

•

чим сигналом нелінійного радіолокатора;
Езм – джерело зміщення (встановлює робочу точку діода);

•

Uмод – джерело модулюючої напруги;

•

Д1 – напівпровідниковий діод;

•

Сузг – ємність, що компенсує реактивний опір вібратора;

•

Lузг – блокувальна або узгоджуюча індуктивність, що блокує

РА
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•

шунтування високочастотного сигналу через джерело зсуву і модуляції;
Zвх(р) – еквівалентний опір вібратора.

•
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Поставлена задача аналізу відноситься до класу нелінійних задач електродинаміки, і її рішення вимагає наявності досить потужних обчислювальних
засобів. У той же час існує ряд наближених методів аналізу, що дозволяють
знайти прийнятне рішення, не прибігаючи до значних витрат фізичного та
машинного часу. Одним з них є квазілінійний метод, як правило, застосовуваний для аналізу нелінійних ланцюгів при квазігармонічному характері протікаючих в них струмах і напругах [26,27].

Суть методу полягає в тому, що за певних умов струм або напруга в не-
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лінійному ланцюзі може вважатися періодичним процесом. У радіотехнічних
ланцюгах підставою для такого допущення є наявність коливальних ланцюгів
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у складі аналізованого ланцюга або системи. Періодичний характер процесу,
наприклад, струму в нелінійному ланцюзі, дозволяє представити його розк-

В.

ладанням у ряд Фур'є:
𝑖 𝑡 = 𝐼0 + 𝐼1 cos 𝜔0 𝑡 + 𝜑0 + 𝐼2 cos 2𝜔0 𝑡 + 2𝜑0 + ⋯,

(2.1)

де Іk – амплітуда k- ої гармоніки струму;
І0 – постійна складова;
ω0 – частота першої гармоніки;
φ0 – початкова фаза першої гармоніки.
Вважаючи, що струм викликаний напругою, що змінюється за законом
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𝑈 𝑡 = 𝑈0 cos 𝜔0 𝑡 + 𝜑0 ,

(2.2)

можна записати залежність між амплітудою впливу та відгуку у вигляді:
𝐼𝑘 𝑈0 = 𝑌𝑘 𝑈0 𝑈0 ,

(2.3)
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де Yk(U0) – провідність нелінійного ланцюга по k - й гармоніці, що залежить від амплітуди впливу.

Подібна залежність може бути записана як для постійної складової, так і

для амплітуди якої-небудь вищої гармоніки. При цьому залежність провідно-

РА

сті від амплітуди впливу, природно, виражається іншою функцією. Якщо різ-

ниця фаз струму не збігається з різницею фаз вхідної напруги (ланцюг є іне-
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рційним), то провідність, що пов'язує комплексні амплітуди струму та напруги, також є комплексною.

Таким чином, наявність нелінійного елемента («безінерційного» напівпровідникового діода) у складі імітатора ЗП може бути врахована застосуванням квазілінійного методу.

Основне завдання розрахунку - аналіз струму в схемному еквіваленті вібратора, до якого послідовно підключений діод, а на діод подана модулююча
напруга (рис. 2.1). Це необхідно для визначення параметрів модуляції струму
вібратора та створюваного ним поля в точці прийому.
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У ланцюзі діють три джерела напруги - ЕРС високочастотного коливан-

ня Е1, нав'язаного зовнішнім полем, ЕРС модулюючого процесу Uмод і пос-
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тійна ЕРС зміщення Езм- Значення параметрів ЕРС модулюючого процесу
Uмод і зміщення Езм визначаються зовнішніми джерелами відповідних на-

В.

пруг. Амплітуда Ео гармонічної ЕРС E1=Eocos(ω0t+φ0) розраховується за
формулою:
𝐸0 = ℎд ∙

𝑃𝑇 ∙𝐺𝑇 ∙𝑊∙𝐾е
2𝜋∙𝑅 2

,

(2.4)

де, hд – діюча висота вібратора;
Рт, Gт – потужність передавача і коефіцієнт спрямованої дії його антени; W=120π – хвильовий опір вільного простору;
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R – відстань від передавача до вібратора;
𝐾е =

𝑃0

– відношення потоків потужності діючого на екран сигналу і

𝑃1

сигналу, що пройшов через екран — коефіцієнт екранування.
Рівність (2.4) припускає знаходження точки прийому в дальній зоні, хо-
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ча в реальному випадку вона може перебувати і в ближній зоні. Очевидно,

що для ближньої зони рівність (2.4) не справедлива. Для напівхвильового вібратора діюча висота дорівнює

hд = λ/π, де λ, - довжина хвилі зондуючого сигналу нелінійного радіоло-

РА

катора.

Розрахуємо значення амплітуди наведеної ЕРС при опроміненні вібра-
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тора сигналом передавача з відстані R, при довжині хвилі ЗС λ=0,3м та поту-

ал

жностях Рт=1 Вт і Рт=4 Вт (Ке=Gт=1).

І.
Б

Рис. 2.2. Залежність амплітуди ЕРС високочастотного коливання, нав'язаної зовнішнім полем, від відстані R.

При R=10 м, Pт=l Вт і Е0=0,074 В амплітуда наведеної ЕРС невелика, і

В.

при невеликих значеннях Uмод можлива апроксимація вольт-амперної характеристики діода поліномом четвертого порядку:
𝑖 𝑡 ≈ 𝑎1 𝑈 𝑡 + 𝑎2 𝑈 2 𝑡 + 𝑎3 𝑈 3 𝑡 + 𝑎4 𝑈 4 𝑡 ,

(2.5)

де а1, а2, а3, а4 - коефіцієнти апроксимуючого полінома;
U(t) - напруга на діоді [12].
Застосовуючи квазілінійний метод, припускаємо, що
𝑈 𝑡 = 𝐸зм + 𝑈мод 𝑡 + 𝐸0 cos
(𝜔0 𝑡)

(2.6)
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і знаходимо значення для струмів другої та третьої гармонік:
𝑖2 𝑡 = 𝑎2 ∙

𝐸01
2

3

𝐸04

2

2

+ 𝑎3 ∙ ∙ 𝐸02 ∙ 𝑈= + 𝑎4 ∙
𝑖3 𝑡 = 𝑎3 ∙

𝐸03
4

+ 3 ∙ 𝐸02 ∙ 𝑈=2

∙ cos
(2𝜔0 t). (2.7)

+ 𝑎4 ∙ 𝐸03 ∙ 𝑈= ∙ cos 3𝜔0 𝑡 ,
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де, U= Езм+ Uмод(t).

(2.8)

Подальше виділення з (2.7) і (2.8) коефіцієнта модуляції М дає наступний результат:
3

𝐸02

2

2

2

∙ 𝐸02 ∙ 1 + 𝑀2 1 + 𝛿2 ∙

2
+ 3 ∙ 𝐸зм

РА

1

𝑖2 𝑡 = 𝑎2 ∙ + 𝑎3 ∙ ∙ 𝐸зм + 𝑎4 ∙

𝜆𝑡∙∙cos2𝜔0𝑡.
1
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𝑖3 𝑡 = 𝑎3 ∙ + 𝑎4 ∙ 𝐸зм ∙ 𝐸03 ∙ 1 + 𝑀3 ∙ 𝜆 𝑡
4

де,

𝑀2 =

(1,5∙𝑎 3 +6∙𝑎 4 ∙𝐸зм)
𝐸2
3
1
2
𝑎 2 ∙ +𝑎 3 ∙ ∙𝐸зм+𝑎 4 ∙ 0 +3∙𝐸зм
2
2
2

𝛿2 =

3∙𝑎 4

1,5∙𝑎 3 +6∙𝑎 4 ∙𝐸зм

𝑀3 =

1

∙ cos 3𝜔0 𝑡 , (2.10)

𝑈𝑀,

𝑈𝑀 ,

𝑎 4 𝑈𝑀

𝑎 3 ∙ +𝑎 4 ∙𝐸зм
4

(2.9)

,

(2.11)
(2.12)
(2.13)

M2 – коефіцієнт модуляції для струму другої гармоніки;

ал

М3 – коефіцієнт модуляції для струму третьої гармоніки;
δ2 – відносний рівень нелінійності М2,
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UM – амплітуда (половина розмаху) модулюючого процесу.
Як видно з (2.11) і (2.13), коефіцієнти модуляції залежать лінійно від ам-

плітуди модулюючого коливання. Крім того, коефіцієнт модуляції струму

В.

другої гармоніки має нелінійні спотворення, відображені в δ2. Ці спотворення
присутні принципово в будь-якому випадку, вони характерні тільки для другої гармоніки через те, що було обмеження четвертим ступенем полінома при
апроксимації залежності струму від напруги в нелінійному елементі. При збільшенні порядку апроксимуючого полінома нелінійні спотворення з'являться
також у коефіцієнті модуляції для струму третьої гармоніки. В даному випа-
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дку рівні сигналів незначні, тому апроксимація ступеневим рядом четвертого
порядку відповідає досить близькому наближенню.
Для забезпечення оптимальної роботи системи необхідне вирішення задачі покращення вихідних параметрів, що полягає в максимізації коефіцієн-
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тів модуляції при заданому рівні нелінійних спотворень (рівень нелінійних
спотворень пропорційний амплітуді модулюючого коливання) і за умови узгодження вібратора на частоті зондуючого сигналу нелінійного радіолокатора. За інших рівних умов, збільшення одного коефіцієнта модуляції призведе

РА

до зменшення іншого, тому потрібне обрання оптимального співвідношення
між коефіцієнтами модуляції другої і третьої гармонік.

Для кількісної оцінки коефіцієнтів модуляції виконаємо розрахунок для
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конкретного діода. В якості діода береться арсенід галієвий високочастотний
діод, вольт- амперна характеристика якого записана у вигляді:
𝑖 = 𝐼0 𝑒 𝑎𝑢 − 1 ,

(2.14)

де I0≈4,5∙10-8A, a≈20B-1.

Розклад (3.14) в ряд Маклорена четвертого ступеня дасть:
1

1

1

2

6

24

𝑖 ≈ 𝐼0 ∙ 𝑎𝑢 + ∙ 𝑎2 𝑢2 + ∙ 𝑎3 𝑢3 +

∙ 𝑎4 𝑢4 ,

(2.15)

При зіставленні виразів (3.15) і (3.5), і підставленні значення для а, оде-
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ржимо:
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𝑎1 = 9 ∙ 10−7

𝑎3 = 6 ∙ 10−5

𝐴
𝐴
, 𝑎2 = 9 ∙ 10−6 2 ,
𝐵
𝐵
𝐴
𝐵3

, 𝑎4 = 3 ∙ 10−4

𝐴
𝐵4

,

(2.15)

Далі з’являється необхідність в підборі величини зміщення діода таким

В.

чином, щоб диференціальний опір діода в робочій точці був рівним опору
вібратора на частоті зондуючого сигналу. З курсу «Теорія радіотехнічних си-

гналів і ланцюгів» відомо, що диференціальний опір визначається значенням
похідної функції напруги від струму. У даному випадку відома зворотна функція (залежність струму від напруги), тому можна знайти диференціальну
провідність. А саме береться похідна від виразу (2.14) по напрузі:
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𝑌ДИФ = 𝑎 ∙ 𝐼0 ∙ 𝑒 𝑎𝑢 ,

(2.16)

Після вираження з рівняння (2.16) и і заміни її на Езм, формула матиме
вигляд:
𝑌ДИФ

𝑎

𝑎 ∙𝐼0

,

(2.17a)

або
1

1

𝑎

𝑎∙𝐼0 ∙𝑅ДИФ

𝐸зм = ∙ ln

.
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1

𝐸зм = ∙ ln

(2.17б)

РА

Езм≈0,48В отримується шляхом підстановки конкретних значень величин
а та RДИФ=75OМ в (2.17).

иц
ьк
ий
,К
іВ

Задаючись припустимим рівнем нелінійних спотворень, знаходимо значення для амплітуди Uм з (2.12). При коефіцієнті модуляції 20% і рівні нелінійних спотворень 10% значення для амплітуди модулюючої напруги становитиме:

𝑈𝑀 =

𝛿 2 ∙(1,5∙𝑎 3 +6∙𝑎 4 +𝐸зм)
3∙𝑎 4

≈ 0,11 𝐵 .

(2.18)

З виразу (2.11) знайдемо Е0, що встановлює вимоги до передавального
пристрою НР (його місце положення, відстань, потужність і т.п.). Ці вимоги
обираються згідно (2.4). У даному випадку Е0≈1,34(В).
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З даного підрозділу робимо наступні висновки:

• використання напівпровідникового діода як нелінійного елемента в

І.
Б

імітаторі закладного пристрою з енергетичної точки зору вигідне, що пов'я-

зано з незначними енергетичними витратами на джерело зміщення

В.

(Pзм≈0,3мВт) і на джерело напруги, що модулює (РМОД≈0,2 мВт).
• збільшення коефіцієнта модуляції з одночасним зменшенням рівня зо-

ндуючого сигналу, спричинить зменшення рівня відбитого сигналу, що в деяких випадках неприпустимо;
• збільшення коефіцієнта модуляції за рахунок збільшення амплітуди
модулюючої напруги призведе до прямо пропорційного збільшення рівня нелінійних спотворень.
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2.2 Рівняння дальності при нелінійній радіолокації
При вивченні ефектів нелінійної радіолокації основне значення мають
явища, відповідальні за виникнення нелінійних властивостей при розсіянні
радіохвиль.
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В процесі виведення та аналізу основного рівняння радіолокації необхідно враховувати наявність нелінійностей у відбивних характеристиках ра-

діолокаційних цілей. Цей факт зводиться, насамперед, до визначення ефективної поверхні розсіяння (ЕПР) об'єктів радіолокації, які мають нелінійні влас-

РА

тивості [28,39].

Основне рівняння радіолокації, що зв'язує потужність сигналу, дальність
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до цілі і її ефективну відбивну поверхню, у вільному просторі (тобто без урахування впливу землі, навколишніх предметів і поглинання на трасі поширення) для радіолокаційних відбивачів встановлює зв'язок між характеристиками РЛС, параметрами відбивача і дальністю дії цієї РЛС. В якості ЕПР нелінійної цілі використовується ζп2, визначена раніше.
Щільність потоку потужності падаючої на ціль електромагнітної хвилі
Пu(С) з урахуванням спрямованих властивостей передавальної антени, опи-
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сується виразом:

П𝑢 𝐶 =

𝑃𝑢 𝐴 𝐺1
4𝜋 𝑅 2

=

𝐸𝑢2 𝐶

120𝜋

.

(2.19)

Якщо відбивач володіє нелінійними властивостями, то потужність сиг-

І.
Б

нала, відбитого від нього на n-ій гармоніці з урахуванням формул, наведених

В.

в [8] можна представити у вигляді:
𝑃𝑛𝑝 =

𝑃𝑢 (𝐴)𝐺1
4𝜋𝑅 2

𝜎𝑛2 =

𝑃𝑢 𝐴 𝐺1
4𝜋𝑅 2

2 𝑛 −1

𝜎𝑛2 𝐸𝑝

𝐶 .

(2.20)

Для однопозиційної радіолокації щільність потоку потужності відбитої

від нелінійної цілі хвилі в антени можна записати у вигляді:
П𝑛 𝐴 =

𝑃𝑛𝑝 𝐶
4𝜋𝑅 2

.

(2.21)
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Підставивши (2.20) у формулу (2.21), отримаємо вираз для щільності потоку потужності відбитої від нелінійної цілі електромагнітної хвилі біля
приймальні антени:
П𝑛 𝐴 =

𝑃𝑢 𝐴 𝐺1
(4𝜋𝑅 2 )2

2 𝑛 −1

𝐸𝑢

𝐶 𝜎𝑛2 .

(2.22)
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Потужність на виході приймальної антени Рп(А) і щільність потоку потужності у приймальної антени Пп(А) пов'язані між собою співвідношення:
𝑃𝑛 𝐴 = 𝑆𝑛 𝐴 П𝑛 𝐴 .

(2.23)

Причому між коефіцієнтом підсилення приймальної антени на п-ій гар-

РА

моніці сигналу Gn і ефективною площею антени на цій же гармоніці - Sn(A)
існує зв'язок:

.
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𝑆𝑛 (𝐴) =

λ2n G n
4π

(2.24)

де λп довжина хвилі на п-ій гармоніці зондуючого сигналу, природно при
цьому, що 𝜆𝑛 =

𝜆

𝑛

Використовуючи рівності (2.23) і (2.24), можна отримати вираз для потужності сигналу на виході прийомної антени:
𝑃𝑛𝑝 𝐴 =

𝜆 2 𝐺𝑛
4𝜋

П𝑛 𝐴 .

(2.25)

Підставляючи значення щільності потоку потужності Пп(А) з рівності

𝑃𝑛𝑝 𝐴 =

𝑃1 𝐴 𝐺1 𝐺2 𝜆 2𝑛
4𝜋

3𝑅4

2 𝑛 −1

𝐸𝑝

𝐶 𝜎𝑛2 .

(2.26)
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(2.22) у формулу (2.23), отримаємо:

Напруженість електричного поля електромагнітної хвилі, падаючої на

нелінійну ціль Еu, пов'язана з потужністю зондуючого сигналу наступним

В.

співвідношенням:
𝐸𝑢 𝐶 =

30𝑃𝑢 𝐴 𝐺1

(2.27)

𝑅

Після підстановки виразу для Еu(C) співвідношення (2,27) в рівняння
(2.26) формула для потужності на виході приймальної антени прийме вигляд:
𝑃𝑝𝑛 (𝐴) =

𝑃1 (𝐴)𝐺1 𝐺2 𝜆 2𝑛
(4𝜋)3 𝑅 4

∙

[30𝑃𝑢 (𝐴)𝐺1 ]𝑛 −1
𝑅 2(𝑛 −1)

𝜎𝑛2

(2.28)
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Оскільки співвідношення (2.28) залишається справедливим для будьякого моменту часу t, що фігурують у ньому потужності також можна розглядати, як функції часу, тобто 𝑃𝑢 (𝐴) ≡ 𝑃𝑢 (𝐴, 𝑡) i 𝑃𝑛𝑝 (𝐴) ≡ 𝑃𝑛𝑝 (𝐴, 𝑡). У подальшому, якщо йдеться про характеристики, вимірюваних в безпосередній
ли (2.28) використовувати співвідношення:
𝑃𝑝𝑛 𝑡 =

𝑃1 𝑡 𝐺1 𝐺2 𝜆 2𝑛
4𝜋 3 𝑅 4

∙

[30𝑃𝑢 (𝑡)𝐺1 ]𝑛 −1
𝑅 2 𝑛 −1
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близькості від антен, в аргументі букву А будемо опускати, і замість форму-

𝜎𝑛2 = 𝑘𝑃𝑢𝑛−1 (𝑡)

(2.29)

Коефіцієнт k в (2.29) об'єднує всі співмножники, не залежні від потуж-

РА

ності сигналу на тій його гармоніці, на якій працює приймач шукача.
Як відомо, виявлення радіолокаційних цілей (незалежно, від того, чи йде
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мова про відбивачі, що володіють або що не володіють нелінійними властивостями) ґрунтується на принципах накопичення енергії корисного сигналу. І
основні характеристики якості виявлення визначаються саме накопиченням
сигналів, тобто тією енергією, яку сигнал за час його спостереження. У цьому зв'язку перейдемо в рівності (2.29) від потужностей сигналу і шуму до їх
енергетичних характеристик.

При визначенні максимальної дальності дії РЛС необхідно встановити
зв'язок параметрів, що характеризують ефективність виявлення цілі (зокрема,

ал

ймовірності правильного виявлення цілі D і помилкової тривоги F), із зна-

І.
Б

ченням прийнятої енергії сигналу відбитого від нелінійної цілі.
Енергія сигналу, що приймається Епр з потужністю на виході приємної

В.

антени співвідношенням:
Е𝑛𝑝 =

𝑡0
𝑃𝑛𝑝 (𝑡)𝑑𝑡,
0

(2.30)

де t0, - час спостереження відбитого сигналу.
Підставляючи вираз (2.30) у формулу (2.29), висловимо енергію сигналу,

що приймається через середнє значення величини Pun(t), яке позначимо
(Pun)m;
Е𝑛𝑝 = 𝑘

𝑡0 𝑛
𝑃𝑢
0

𝑡 𝑑𝑡 = 𝑘(𝑃𝑢𝑛 )𝑚 𝑡𝑠

(2.31)
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З урахуванням цього остаточно отримаємо:
𝐸𝑛𝑝 =

30 𝑛 −1 (𝑃𝑢𝑛 )𝑚 𝐺1𝑛 𝐺𝑛 𝜆 2 𝜎𝑛2 𝑡 𝑠

(2.32)

(4𝜋)3 𝑅 2(𝑛 +1)

Імовірність правильного виявлення радіолокації цілі залежить від відношення енергії прийнятого сигналу (в даному випадку на п-ій гармоніці
ня:
𝑎𝑛 =

2𝐸𝑛𝑝
𝑁0

=

2
𝑁0

∙

30 𝑛 −1 (𝑃𝑢𝑛 )𝑚 𝐺1𝑛 𝐺𝑛 𝜆 2 𝜎𝑛2 𝑡 𝑠
(4𝜋)3 𝑅 2(𝑛 +1)

20
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цього сигналу) до щільності потужності шумів N0/2. Знайдемо це відношен-

(2.33)

РА

Вираз (2.17) справедливо для будь-яких дальностей "РЛС - нелінійна
ціль" (для відбивачів, що не володіють нелінійними властивостями, п=1) при

радіолокаційному спостереженні у вільному просторі. Однак найбільш важ-
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ливим і часто вживаним параметром РЛС є максимальна дальність R0 max, на
якій ціль буде виявлена. Цій максимальній дальності відповідає таке найменше значення прийнятої енергії відбитої від цілі хвилі Еп min при якій в кінцевому пристрої з заданою ймовірністю фіксується наявність цілі. Сказане
дає можливість, використовуючи формулу (2.32), записати у вигляді:
𝐸𝑛 𝑚𝑖𝑛 =

(𝑃𝑢𝑛 )𝑚 𝑡 𝑠 𝐺1 𝐺𝑛 𝜆 2
(4𝜋)3

∙

(30𝐺1 )𝑛 −1
2(𝑛 +1)
𝑅𝑛 𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑛2

(2.34)

З виразу (2.34) знайдемо максимальну дальність дії РЛС Rn max і для ви-
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падку, коли точковий радіолокаційний відбивач володіє нелінійними, властивостями описуватися степпеневою залежністю п-го ступеня, а прийом відби-

В.
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того сигналу ведеться на п-ій гармоніці зондуючого сигналу:
𝑅𝑛 𝑚𝑎𝑥 =

2(𝑛 +1)

30 𝑛 −1 (𝑃𝑢𝑛 )𝑚 𝐺1𝑛 𝐺𝑛 𝜆 2 𝜎𝑛2 𝑡 𝑠
(4𝜋)3 𝐸𝑛 𝑚𝑖𝑛

(2.35)

Співвідношення (2.35) є рівнянням дальності радіолокації для неліній-

них цілей зі степеневим характером нелінійності.
На відміну від класичної радіолокації, де максимальна дальність і харак-

теристики виявлення не залежать від виду зондуючого сигналу, при нелінійній радіолокації така залежність має місце. Це твердження можна проілюструвати на основі наступної моделі.
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У разі випромінювання безперервного коливання постійної потужності
Рп буде мати місце рівність (Рun)m = Рun, а тому рівняння (2.35) прийме вигляд
(𝑅𝑛 𝑚𝑎𝑥 )непер =

2 𝑛 +1

𝑃𝑢 𝐺1 𝐺𝑛 𝜆 2𝑛 𝜎𝑛2
4𝜋 3 𝐸𝑛 𝑚𝑖𝑛

(30𝑃𝑢 𝐺1 )𝑛−1

(2.36)

Розглянемо випадок, коли ціль опромінюється послідовністю з п імпуль-
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сів, кожний з яких має потужність Рім і тривалість η, при цьому період повторення дорівнює Т. Для такої ситуації формула (2.36) прийме наступний вигляд:
2(𝑛 +1)

30 𝑛 −1 (𝑃𝑢𝑛 )𝑚 𝜏𝐺1𝑛 𝐺𝑛 𝜆 2 𝜎𝑛2
(4𝜋)3 𝐸𝑛 𝑚𝑖𝑛

.

РА

(𝑅𝑛 max )імп =

(2.37)

Скористаємося елементарним перетворенням:
𝜏
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𝑛
𝑛−1
𝑃ім
= 𝑃0 𝑃ім
.
𝑇

(2.38)

де Р0 - середня потужність за період Т.

З урахуванням рівності (2.38) формула (2.37) прийме вигляд:
(𝑅𝑛 𝑚𝑎𝑥 )імп =

2 𝑛 +1

𝑃0 𝜏𝐺1 𝐺𝑛 𝜆 2𝑛 𝜎𝑛2 𝑁𝑇
4𝜋 3 𝐸𝑛 𝑚𝑖𝑛

(30𝑃ім 𝐺1 )𝑛−1

(2.39)

Для того, щоб здійснити коректне порівняння максимальної дальності
при роботі нелінійного радіолокатора в безперервному і в імпульсному ре-
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жимах, необхідно, щоб випромінювання енергії за один і той же проміжок
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часу були рівними, що еквівалентно рівності середніх потужностей сигналу
за той же проміжок часу. Формально ця умова означає, що Рu = P0=Pімη/T. Пі-

В.

дстановка цієї рівності в формулу (2.39) приводить до наступного виразу:
𝒏−𝟏

(𝑹𝒏 𝒎𝒂𝒙 )імп = (𝑹𝒏 𝒎𝒂𝒙 )непр 𝑸𝟐(𝒏+𝟏)

(2.40)

де Q= η/T шпаруватість імпульсного зондуючого сигналу, тобто відно-

шення періода повторення імпульсів до їх тривалості.
Як видно з отриманої формули (2.40), дальність виявлення нелінійної
цілі при імпульсному режимі може виявитися істотно більше, ніж при безпе-
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рервному. Так при п ~ 2 і шпаруватості Q = 1000, це зростання дорівнює 3,16
разів, а при п = 3 і тієї ж шпаруватості відповідне збільшення становить величину 5,6 раза.
Проілюструємо отримані вирази на прикладі пів хвильового антенного
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вібратора. Для цього скористаємося виразами, отриманими в [2] і (2.36). Після простих перетворень для випадку слабких сигналів на третій гармоніці з
(2.36) отримаємо;

де 𝛾 =

8

(𝑃𝑢 𝐺1 ) 𝐺3 𝜆 23 𝛾
(4𝜋)5

𝛼 2 𝛽 3 𝑅𝑛 𝐺3 𝜆 63
𝑅
4𝜋 6 𝑅06 1+ 𝐵
𝑅0

2

1+

𝜔 2
𝜔0

1+9

𝜔
𝜔0

2

.

𝑅𝑚𝑎𝑥 =

Де

𝑃 𝑚𝑖𝑛

,

(2.41)
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У випадку великих сигналів

∙

РА

𝑅𝑚𝑎𝑥 =

1
𝑃𝑢 𝐺1 3
7
4𝜋 3

∙

𝐺3 𝜆 23 𝛿

3
14

𝑃 𝑚𝑖𝑛

1 𝐺3 3 2 𝛽𝑅𝐴
𝛿=
∙
∙ 𝜆
100 𝑅𝐴
𝑅0

,

(2.42)

−2

.

Фізично отриманий результат означає, що енергетичний потенціал при

ал

нелінійній радіолокації залежить не тільки від середньої потужності випромінюваного сигналу, але і від його форми зондуючого сигналу, а також від
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сили взаємодії зондуючого сигналу з розсіювачем. При слабкій взаємодії слід
віддати перевагу імпульсному сигналу. При цьому перехід від безперервного
зондуючого сигналу до імпульсного супроводжується виграшем в співвідно-

В.

шенні сигнал/шум на виході приймача. Зменшення тривалості зондуючих ім-

пульсів в п раз призводить, при збереженні їх середньої потужності, до збільшення їх імпульсної потужності також в ті ж п разів, тоді як імпульсна потужність прийнятих сигналів на другій гармоніці зростає в п2 раз, а шуми на
виході приймача збільшаться тільки в п раз за рахунок необхідного при на-

лаштуванні на другу гармоніку зондуючого сигналу розширення його смуги.
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Зрозуміло, підвищення ефективності (дальності) виявлення нелінійних
розсіювачів за рахунок використання імпульсного сигналу можливо тільки до
деякої межі. Межа виграшу, який можна досягти визначається виходом зондуючих імпульсів на лінійну частину амплітудної характеристики розсіюва-
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ча.
2.2.1 Вплив поляризації сигналу на дальність при нелінійної локації

Дальність дії нелінійних радіолокаторів може обмежуватися не тільки їх

енергетичним потенціалом і коефіцієнтом шуму приймального пристрою, але

РА

і паразитними нелінійними ефектами. Ці ефекти обумовлені наявністю гармонік в зондуючому сигналі, а також виникненням гармонік сигналу, відби-
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того від місцевих предметів. Насамперед - від елементів конструкції носія
нелінійної РЛС при опроміненні цих елементів бічним випромінюванням передавальної антени або відбитими від підстилаючої поверхні зондувальними
сигналами. Рівень гармонічних складових, які спостерігаються в спектрі зондуючого сигналу, після відбиття від підстилаючої поверхні або лінійної частини розсіювача може перевищити сигнал від цілі, що знаходиться на тій же
дальності. Розрахунки та експериментальні дослідження [34] показали, що
останній ефект надає більш істотний вплив на обмеження дальності неліній-
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ної РЛС, ніж паразитні ефекти, пов'язані з виникненням гармонік в елементах
конструкції носія.
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2.2.2 Розрахунок НЕПР в залежності від дальності до цілі.

З допомогою програми MathCad було проведено розрахунки ефективно-

В.

сті застосування декількох різних нелінійних радіолокаторів. А саме однієї з
основних їх характеристик нелінійної ефективної площі розсіювання, яка
обернено пропорційно зв’язана із дальністю виявлення закладних пристроїв.
За основу була взята формула [10]
 н (1) 

де n – номер гармоніки;

(4 ) n 1 Pnp r 2 n  2
PunGun An

,
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Рu – випромінювальна потужність (безперервна або імпульсна), Вт;
Gu – КНД передавальної антени на частоті випромінюваного сигналу;
Аn – ефективна площа приймальної антени на частоті n-ої гармоніки, м2;
r – відстань до об'єкта, м;

20
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Рпр – потужність сигналу, Вт
Відповідно до даних таблиці було розраховано НЕПР для трьох різних
нелінійних радіолокаторів.

Лорнет-36

r, м

Рu, Вт

Gu

Аn, м2

5∙10-13

1–4

0.1

6

0.0003

5∙10-14

1–4

20

100

5,8∙10-8

5∙10-17

1–4

1

100

7,16∙10-7
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ORION

Рпр, Вт
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NR-900

РА

Таблиця 2.1 Параметри нелінійних радіолокаторів.

В.

Рис.2.3 Графік розподілу НЕПР в залежності від відстані до ЗП для

NR-900.

РА
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Рис. 2.4 Графік розподілу НЕПР в залежності від відстані до ЗП для Ло-
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ал

рнет-36.

В.

Рис. 2.5 Графік розподілу НЕПР в залежності від відстані до ЗП для НЛ
ORION.

Кожен графік нагадує параболу, це можна пояснити степеневою

залежність НЕПР від відстані між радіолокатором та закладним пристроєм.
Помістивши всі графіки на один видно, що зміна НЕПР у різних локаторів відрізняється дійсно суттєво, що впливає на ефективність використання
даних пристроїв. При чому чим більше розсіювання¸ тим більша роздільна
здатність локатора. Це пояснюється тим, що випромінювальні антени радіо-
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локаторів мають різний коефіцієнт направленої дії, а також різну потужність
зондувального сигналу на виході. З цього випливає що різні радіолокатори
використовуються для різних цілей маючи велику різницю у вартості. Так
для пошуку закладних пристроїв у вигляді прослуховуючи засобів відстань, з
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якої відбувається пошук не перевищує одного метра, тому велика потужність
на виході опромінюючої антени не потрібна, так як це може привести і до

негативних наслідків – пробиття pn-переходу у ЗП. Навпаки, для пошуку вибухонебезпечних пристроїв чим більше дальність ідентифікації і чим менше
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площа розсіювання, тим вища безпека життя оператора.
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Рис. 2.6 Графіки розподілу НЕПР в залежності від відстані до ЗП у напівлогарифмічному масштабі.

В.

2.3 Завади в системах нелінійної радіолокації
Як всі інформаційні системи, системи нелінійного зондування схильні

до дії різного роду перешкод. Ці перешкоди можуть бути як традиційними,
так і специфічними, характерними тільки для систем нелінійного зондування.
Нижче в даному розділі розглядаються основні види перешкод при нелінійному зондуванні. При цьому основний інтерес представляють особливості
впливу перешкод на апаратуру нелінійного зондування, механізми виник-
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нення і методи виявлення перешкод.
При інтерпретації результатів прийому корисного сигналу, розсіяного
нелінійними об'єктами, необхідно враховувати завадові ситуації, які при нелінійному зондуванні умовно можна розділити на два класи.
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1. Перешкоди від зовнішніх джерел та внутрішні шуми приймача. Вони
традиційні для радіолокаційних і зв'язкових приймачів і добре вивчені [41].
Тому нижче вони не розглядаються.

2. Перешкоди, специфічні для нелінійного зондування. До них відно-

РА

сяться, або нові перешкоди, властиві тільки нелінійному зондуванні, або відомі в радіолокації і радіозв'язку, але які отримали при нелінійному зондуванні свою специфіку. Другий клас можна умовно розбити на декілька типів
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перешкод по природі їх виникнення. Деякі з цих типів перешкод обговорювалися в літературі [17].

2.1. Перешкоди, що з'являються в результаті спотворення зондуючого
сигнала в підсилюючих каскадах і поганій його фільтрації. Такі перешкоди
призводять до появи в спектрі випромінювання зондуючого сигналу гармонійних і комбінаційних складових, проникаючих в тракт приймача. Подібний
фон зазвичай присутній в спектрі випромінюваного сигналу різних передавачів, однак при нелінійному зондуванні він може потрапити в смугу приймача,
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будучи перешкодою, когерентною корисному сигналу. Для приймача апаратури нелінійного зондування цей фон може визначати реальну чутливість і
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боротьба з ним повинна вестися на етапі проектування. Для зниження рівня
фону істотно підвищуються вимоги до лінійності каскадів передавача, що

В.

може досягатися, зокрема, відповідним вибором режиму роботи його активних елементів і ретельною фільтрацією зондуючого сигналу (до 100 ... 150
дБ). Для такої перешкоди зазвичай характерно (при включенні атенюатора
перед антеною передавача) зниження її рівня, відповідне зменшення потужності передавача, що підводиться до його антени. Шляхів проникнення цієї
апаратурної перешкоди на вхід приймача може бути декілька.
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2.1.1. Відображення зондуючого сигналу від різних об'єктів і предметів,
що знаходяться в зоні опромінення. Потужність перешкоди від генератора
зондуючого сигналу Рп, в цьому випадку, можна оцінювати за основним рівнянням радіолокацій. Для вільного простору воно може бути представлено у

𝑃п =

𝑃кзс𝐺зс 𝜎𝑆кс
(4𝜋𝑅 2 )2

,
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вигляді
(2.43)

де Ркзс - потужність гармоніки на частоті корисного сигналу генератора

зондн- рующсго сигнал; GJC ~ коефіцієнт підсилення антени зондуючого сиг-

РА

налу; Sкс ~ ефективна площа антени приймаючої корисний сигнал; σ - ефек-

тивна поверхня розсіяння елемента підстилаючої поверхні або навколишньо-
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го оточення, формує відображення; R - відстань до цього елемента.
Характерною особливістю такої перешкоди є сильна залежність її інтенсивності від напрямку антени зондуючого сигналу.

2.1.2. Перешкода по бічних і основному пелюсткам діаграми спрямованності приймальної антени, розташованої поруч з випромінюючої антеною. У
цьому випадку перешкода істотно залежить від взаємного розташування антен зондуючого сигналу і корисного сигналу. Потужність перешкоди на вході
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приймача в цьому випадку може бути оцінена як:
𝑃п =

𝑃кзс
𝐾

(2.44)

де К - коефіцієнт передачі між антенами зондуючого і корисного сигна-
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лу на частоті корисного сигналу.
Перешкода від генератора зондуючого сигналу при її проникненні шля-

хами 2.1.1 та 2.1.2. істотно зменшується при включенні в тракт зондуючого

В.

сигналу смугових фільтрів на частоту зондуючого сигналу.
2.1.3. Перешкоди по з'єднувальним кабелям і паразитних колах між пе-

редавачем і приймачем (по ланцюгах живлення, управління, синхронізації і
т.п.). Характерною ознакою апаратурнї перешкоди в цьому випадку, є її незалежність від положення антен зондуючого і корисного сигналу. Підключення
фільтра на вихід передавача може не тільки не знизити її, а й навпаки збіль-
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шити. Причина в тому, що при цьому практично завжди погіршується узгодження передавача з антеною. Це, в свою чергу, веде до порушення лінійності тракту передавача (отже, збільшенню рівня побічних нелінійних продуктів
зондуючого сигналу). Гарне узгодження, навпаки, зменшує величину цієї пе-
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решкоди. При конструюванні апаратури нелінійного зондування такий шлях
проникнення апаратурної перешкоди повинен бути усунутий фільтрацією в

підвідних ланцюгах, ретельним екрануванням каскадів передавача зондуючого сигналу та іншими заходами.

РА

Для рухомого носія апаратури нелінійного зондування перешкоди від
генератора зондуючого сигналу шляхами 2.1.2 та 2.1.3, можуть проявлятися і
при їх рівні нижче порогового рівня прийому. При русі частота корисного
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сигналу набуває доплерівський зсув. Тому в такому випадку сигнал можна
вважати сигналом з фазою, що повільно змінюється і постійною частотою.
При цьому фаза перешкоди залишається постійною. У цьому випадку відбувається когерентне додавання корисного сигналу і перешкоди. В результаті
сумарний сигнал періодично перевищує поріг виявлення з доплерівскою частотою. Цей ефект може виявитися корисним при виявленні нелінійного розсіювача.

Перешкода, що з'являється як результат спотворення зондуючого сигна-
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лу в каскадах генератора в принципі може бути відсутня, якщо використовується двохчастотний зондуючий сигнал, сформований двома генераторами з
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власними незалежними один від одного антенами. Однак, на практиці і в
цьому випадку перешкода буде мати місце. Вона обумовлена проникненням

В.

одного з зондуючих сигналів через випромінюючу антену в тракт іншого передавача зондуючого сигналу, де вони взаємодіють на нелінійних каскадах
передавачів зондуючих сигналів. Частота одного із комбінаційних продуктів,
що з'являються може збігтися з частотою корисного сигналу. Ця перешкода
випромінюється в простір антеною. Тому і для апаратури нелінійного зондування комбінаційного типу необхідна фільтрація випромінюваного зондуючого сигналу.
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Можливо також проникнення одного з зондуючих сигналів на каскади
генератора іншого зондуючого сигналу двохчастотного локатора і по паразитних колах.
2.2. Перешкоди, що з'являються в результаті контактних явищ в антен-
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но-фідерних трактах випромінювання зондуючого сигналу. У літературі [34]
стверджується, що необхідно приділяти особливу увагу усуненню фону від

контактних явищ в антенно-фідерних трактах, здатних на декілька порядків
знижувати реальну чутливість приймача. Вважається, що контактні явища

РА

найбільш небезпечні для корисних сигналів, відповідних непарних порядків

продуктів нелінійного перетворення зондуючого сигналу. Однак, реальні контакти не володіють строго симетричною вольтамперною характеристикою,
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тому спостерігається присутність перешкод і на парних нелінійних продуктах зондуючого сигналу. Залежність рівня цієї контактної перешкоди від часу, являє собою нестаціонарний процес з повільно змінними параметрами,
що не дозволяє розрахувати характеристики цієї перешкоди заздалегідь. Характерною особливістю такої перешкоди є збільшення ймовірності її появи
при акустичній і сейсмічній дії на антенно-фідерних тракт або при його вібрації. Природним методом усунення подібної перешкоди є зменшення до мінімуму кількості роз'ємів і не паяних з'єднань в тракті зондуючого сигналу і
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застосування антен без клепаних деталей. Іноді дана перешкода виникає і в
антені корисного сигналу, як результат її опромінення зондуючим сигналом.
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2.3. Перешкоди, викликані появою нелінійних продуктів на напівпровід-

никових елементах приймача внаслідок проникнення зондуючого сигналу у

В.

вхідний тракт приймача через його антену або по з'єднувальним кабелям.
Цей шлях проникнення завади ускладнює використання синхронізуючих і
керуючих ланцюгів приймача і передавача, так як несуча частота перешкоди
дорівнює частоті корисного сигналу. Для цієї перешкоди зазвичай характерно те, що зменшення рівня випромінювання зондуючого сигналу призводить
до значного зниження її інтенсивності. Традиційні методи боротьби з такою
перешкодою зводяться до фільтрації зондуючого сигналу на вході приймача,
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ретельне екранування приймача і додаткова фільтрація в підвідних ланцюгах.
2.4. Перешкоди, зумовлені контактними явищами при опроміненні зондуючим сигналом металевих частин апаратури нелінійного зондування і носія. Відомо, що після перетворення на контактах рухомого носія, сигнал має
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характер вузькосмугового шумового процесу, що містить імпульсну і флуктуаційну компоненти. Рівень контактних перешкод різко зростає при русі носія, внаслідок вібрації контактів. Ширина спектра контактних перешкод досягає декількох мегагерц. Відмінною особливістю контактних перешкод є їх

РА

імпульсний характер і нестабільність параметрів у порівнянні з фоном генератора. В якості джерел контактних перешкод можуть виступати досить неочікувані елементи, наприклад, дотичні обплетення кабелів і самі обплетення
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кабелю, елементи конструкції і екранів апаратури нелінійного зондування та
контакти в інших провідних предметах. Суттєве значення для зменшення рівня цих перешкод має зниження рівня зворотного випромінювання антен.
Виявити джерело завади буває досить важко. Іноді для цього можна використовувати зонд (ненаправлену антену з малою ефективною площею), з'єднаний кабелем з входом приймача.

При імпульсному сигналі з деякими з перерахованих вище перешкод
можна боротися стробуванням входу приймача. Це можливо, якщо дальність
𝒄𝝉

𝑹≥ ,
𝟐

(2.45)
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виявлення нелінійного розсіювача

де с - швидкість світла; η - тривалість імпульсу.
Якщо η = 1 мкс, то R = 150 Oм. Але це дуже велика дальність. Як прави-

В.

ло, Нелінійні локатори працюють на менших дальностях.
2.5. Перешкоди від заважаючих нелінійних розсіювачів, що знаходяться

в зоні опромінення антени зондуючого сигналу. За природою виникнення ці
перешкоди аналогічні перешкодам типу 2.4. Відмінністю є принципова неусувна можливість появи завадового нелінійного розсіювача в зоні опромінення. Крім того, за відсутності апріорної інформації або відсутності спеціа-
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льних методів розпізнавання нелінійнх розсіювачів, необхідно ідентифікувати їх як корисний сигнал, що робить ці перешкоди схожими на перешкоди
від перевідбивань в радіолокації. Якщо перешкоду такого типу створює нелінійний разсіювач з напівпровідниковими нелінійним елементом, сигнал на
𝒖пр (𝒕) =

𝒏
(𝝎зс
𝒊=𝟏 𝒂𝒊 𝒄𝒐𝒔

+ 𝝋𝒊 )

20
15

вході приймача буде визначатися для п джерел співвідношенням
(2.46)

На відміну від радіолокації, амплітуда ai і фаза θі кожної компоненти

(3.62) залежить не тільки від його лінійної частини і відстані до антени зон-
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дуючого сигналу, але визначається властивостями і режимом роботи нелінійного елемента. Залежно від конкретного виду вольтамперної характеристики
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нелінійного елемента фаза розсіяного сигналу може відрізнятися на п або бути синфазною з відповідною гармонікою зондуючого сигналу. Таким чином,
можливі взаємна компенсація та спотворення фазового фронту розсіяного
сигналу від групи нелінійних розсіювачів. Фазовий центр такої системи, в
загальному випадку, не збігається ні з одним з нелінійних разсіювачів. Така
поведінка групи нелінійних розсіювачів робить цю перешкоду подібною з
активною когерентною перешкодою, а залежність ефективної поверхні розсіювання нелінійного розсіювача на частоті гармоніки від щільності потоку
потужності зондуючого сигналу (вона змінюється, наприклад, при русі носія)
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- з мерехтливою перешкодою. Характерною ознакою присутності цієї переш-
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коди є невідповідність залежності потужності корисного сигналу від кута повороту прийомної антени Ркс(θ). Очевидно, така перешкода утрудняє пеленгацію кожного з нелінійних розсіювачів.

В.

Перешкодою може бути і нелінійний розсіювач з недосконалим елект-

ричним контактом. Зважаючи на складність процесів, що протікають в таких
контактах, схильності контактів до зовнішніх впливів і відсутності апріорної
інформації про контактні нелінійні разсіювачі, що опинилися в зоні опромінення, важко аналітично описати їх вплив на приймальну апаратуру. Тому
велику роль в дослідженні контактних нелінійних розсіювачів грають експе-
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риментальні методи досліджень. В [29] розглядаються впливи деяких факторів на контактні нелінійні розсіювачі. Зокрема, розглядаються механічні дії
[29].
Контактні нелінійні розсіювачі створюють перешкоду, що має характер
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хаотичної імпульсної послідовності, що може бути використано при розробці
методів захисту від цього типу перешкод. Рівень перешкод від контактних
нелінійних розсіювачів знижується при підвищенні вологості і практично
зникає при змочуванні контакту водою.

РА

2.6. Перешкоди, викликані перерозподілом поля (інтерференцією) зондуючого сигналу нелінійного розсіювача або корисного сигналу у прийомної
антени апаратури нелінійного зондування. Наприклад, вони можуть виник-
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нути при русі носія, переміщенні лінійних відбивачів поблизу апаратури нелінійного зондування, зміні взаємного розташування кількох нелінійних розсіювачів або лінійних і нелінійних розсіювачів. Подібні перешкоди відомі в
радіолокації і обумовлені багатопроменевістю і мінливими умовами поширення сигналу на шляху антена - зондуючий сигнал - ціль - антена - корисний
сигнал. При нелінійному зондуванні вони мають такі особливості. По-перше,
частоти зондуючого і корисного сигналу різні, отже, характер зміни коефіцієнтів поширення зондуючого і корисного сигналу Кзс, Ккс буде різним. По-

ал

друге, розсіяний сигнал пов'язаний з щільністю потоку зондуючого сигналу
через амплітудну характеристику. Для слабкої взаємодії амплітудна характе-

І.
Б

ристика нелінійного розсіювача добре апроксимується параболою, ступінь
якої дорівнює порядку нелінійного продукту п. У цьому випадку рівень ко-

В.

рисного сигналу Ркс залежить від потужності зондуючого сигналу Рзс як:
𝑷кс~𝑲𝜶зс 𝑲𝜶кс𝑷𝜶зс , 𝜶 = 𝒏.

(2.47)

Якщо режим роботи нелінійного розсіювача відрізняється від режиму

слабкої взаємодії, то для деякого діапазону значень Рзс вираз (2.47) теж застосовний, але при цьому а приймає інші значення (характерно а<п). Як зазначалося вище, для радіолокації а = 1, а Кзс=Ккс.
2.7. Специфічною рисою нелінійного зондування є те, що перешкоди
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можуть виникати при різних впливах не тільки на апаратуру нелінійного зондування, але й на нелінійний розсіювач. Тряска або переміщення нелінійного розсіювача можуть призвести до амплітудної, фазової та поляризаційної
модуляції корисного розсіяного сигналу, що може розглядатися як шкідливі

20
15

ефекти. Особливо вони істотні, якщо нелінійний розсіювач має контактну
природу. Зауважимо, що подібні ефекти параметричного характеру можуть
проявлятися і при лінійному зондуванні, де вони отримали назву "турбінних

ефектів". Для нелінійного зондування характерна велика глибина модуляції в

РА

порівнянні з лінійним випадком. Як відомо, нелінійний розсіювач можна

представити антеною, що приймає зондуючий сигнал, з'єднаний з нею нелінійним елементом, на якому відбувається перетворення зондуючого сигналу і
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антеною, яка випромінює сигнал на частоті гармоніки або комбінаційної
складової. Нехай просторова модуляція параметрів розсіювання внаслідок
зміни положення нелінійного розсіювача призводить до зміни в часі в т разів
коефіцієнта підсилення антени нелінійного розсіювача, що приймає зондуючий сигнал, і в g раз - випромінений корисний розсіяний сигнал антени нелінійного розсіювача. Зміна коефіцієнтів підсилення цих антен еквівалентно
відповідній зміні коефіцієнтів поширення по каналах зондуючого і корисного
сигналів, що дозволяє скористатися рівнянням (2.47) і в цьому випадку. З

ал

(2.47) випливає, що зміна рівня корисного сигналу буде дорівнювати mag, що
в ma-1 раз більше, ніж при лінійному зондуванні.
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У зв'язку з цим, для нелінійного зондування необхідно враховувати

вплив інших радіоелектронних засобів не тільки на приймальний пристрій, а

В.

й на нелінійний розсіювач. Цю обставину потрібно мати на увазі при вирішенні завдань електромагнітної сумісності, наприклад, при паралельній роботі декількох пристроїв нелінійного зондування. Представляють інтерес деякі механізми впливу стороннього випромінювання на нелінійний розсіювач.
При впливі на нелінійний розсіювач вузькосмугових сторонніх завадових випромінювань і зондуючого сигналу, напруга на його нелінійному елементі uне можна представити як:
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𝑢не = 𝑈зс 𝑐𝑜𝑠𝜔зс 𝑡 +

𝑛
𝑖=1 𝑈пі 𝑐𝑜𝑠𝜔пі 𝑡

(2.48)

де Uзс, Uпі ~ амплітуди зондуючого сигналу і перешкоди; п - число перешкод.
Вольтамперну характеристику нелінійного елемента можна представити

𝐼=

𝑛
𝑖
𝑖=1 𝛽1 𝑈
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співвідношенням
(2.49)

У припущенні про Безінерційна нелінійного перетворення на нелінійному елементі при т> 3 вираз амплітуди корисного розсіяного сигналу має ви-

РА

гляд: Uкрс=g(Uзс, Uпі,... Uпп), де g - деяка функція.

Найбільш простий вид функціональної залежності g(∙) виходить при апІ0 exp (aU):
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роксимації вольтамперної характеристики нелінійного елемента у вигляді I =
𝑈крс = 𝐼0 𝐽𝑘 (𝛼𝑈к )

𝑛
𝑖=1 𝐽0 (𝛼𝑈пі )

(2.50)

где І0,Jk - функції Бесселя; к~порядок корисного розсіяного сигналу.
З (2.50) видно сильний вплив перешкод, для яких Uзс, Uпі.
Таким чином, вплив зовнішніх перешкод на нелінійний розсіювач може
призводити до появи мультиплікативного множника в корисному розсіяному
сигналі. Величина множника залежить від рівня зовнішнього поля і, зрозуміло, від властивостей нелінійного розсіювача.
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Поряд з мультиплікативною дією, перешкода може за відсутності зон-
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дуючого сигналу викликати помилкові тривоги, що є її характерною особливістю. При цьому, за відсутності нелінійного розсіювача на вході приймача
завадовий сигнал не присутній. Як випливає з (3.49), в розсіяному сигналі

В.

можуть з'явитися нелінійні продукти з комбінаційними частотами виду
𝑓рс = 𝑘𝑓зс ± ℎ1 𝑓п1 ± ℎ2 𝑓п2 ± ⋯ ± ℎ𝑛 𝑓п𝑛 ,

(2.51)

де k hі - цілі числа, які приймають значення k hі=0,1…
Для деяких значень k і h, частота завадового сигналу може виявитись

близькою до частоти корисного розсіяного сигналу і потрапити в смугу
приймача ΔFnp. Слід зазначити, що радіоелектронні системи різного функці-

83
онального призначення та структури зазвичай, крім основного сигналу, випромінюють і гармонійні складові, рівень яких на 30 ... 40 дБ менше основного випромінювання. При високій чутливості приймача апаратури нелінійного
зондування дію цих побічних випромінювань може виявитися істотним. Воно
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починає позначатися при малих значеннях розстройки Δf =fзс−fпі. Так для
fзс≈fпі завадовий продукт з частотою fзп = fзс+fпі потрапляє в смугу приймача,

за умови Δf > 0,5ΔFnp, а друга гармоніка завадового сигналу з частотою fзп =
2fпі при Δf > 0,5ΔFnp.

РА

Найбільш небезпечними при слабкій взаємодії зондуючого і завадового сигналів з нелінійним розсіювачем виявляються імпульсні перешкоди. Слід особливо
відзначити випадок, коли несуча частота завадового сигналу fпі<Δfnp/2. Такі низь-
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кочастотні струми можуть існувати в нелінійному розсіювачі з різних причин. У
цьому випадку в тракт приймача потрапляє ряд завадових продуктів (принаймні
два) з частотами fзп =fзс±nfпі, п=1,2… Специфіка цієї перешкоди полягає в тому, що
порядок завадового сигналу на одиницю перевищує порядок корисного розсіяного
сигналу. Дана обставина може ускладнити завадову обстановку, так як деякі нелінійні розсіювачі, через симетричності вольт-амперної характеристики свого нелінійного елемента, не є джерелами перешкод для парного порядку робочого нелінійного продукту, але можуть виявитися ними при зазначеному впливі. Так, для
нелінійних розсіювачів з нелінійним елементом контактної природи в спектрі роз-
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сіяного сигналу відсутні або малі парні компоненти зондуючого сигналу, зокрема,
сигнал на частоті другої гармоніки. При впливі низькочастотного коливання на та-

І.
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кий нелінійний розсіювач він стає сильним джерелом нелінійних продуктів поблизу частоти 2fзс. Слід зазначити, що вплив постійної напруги теж можна вважати
перешкодою даного типу однак, логічніше пояснити появу нової компоненти з час-

В.

тотою fкп=2fзс порушення симетричності вольт-амперної характеристики нелінійного елемента.
Резюмуючи все приведене, можна зробити висновок, що нелінійному зонду-

ванню властивий ряд специфічних перешкод. У той же час, деякі перешкоди, відомі в радіолокації і радіозв'язку, при нелінійної локації виявляються інакше.
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3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОЇ ІМОВІРНОСТІ ВІРНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ НЕЛІНІЙНИХ РОЗСІЮВАЧІВ.
3.1 Розсіювання електромагнітних хвиль на системах найпростіших
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нелінійних розсіювачах, розташованих у вільному просторі.

Нелінійні розсіювачі часто знаходяться серед інших як лінійних, так і
нелінійних об'єктів. Тому вивчення особливостей розсіювання радіохвиль на
свячений даний розділ.

РА

системах розсіювачів представляється актуальною. Цим дослідженням і при-
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Розглянемо розсіювання ЕМХ на нелінійних системах, що складаються з
декількох найпростіших антен з зосередженим нелінійним навантаженням
(НН). Розгляд проводиться в сталому режимі, що дозволяє в спектральному
наближенні обмежитися урахуванням кінцевого числа гармонік ЗС. В якості
НН використовується діод із заздалегідь відомою на основі вимірів вольтамперною характеристикою. Еквівалентна електрична схема такого діода в
розсійнику докладно описана в роботі [31], і ми тут на ній зупинятися не будемо. Зауважимо, що при розсіянні інтенсивних сигналів вольт-амперна характеристика діода може мати інший вид залежності, і як випливає з робіт
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[18, 19], зокрема, носити лінійний характер. У рамках же прийнятого наближення слабкої нелінійності стає можливим рішення зазначених вище завдань
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в аналітичному вигляді, що спрощує фізичну інтерпретацію відповідних екс-

В.

периментальних даних.
3.1.1 Розсіювання електромагнітних хвиль на системі з паралельних

вібраторів, що містять нелінійне навантаження.
На рис. 3.1 показана схема системи паралельних вібраторів, що опромінюється.
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Рис. 3.1 Схема системи паралельних вібраторів, що опромінюється.

Спочатку методом наведених ЕРС [20] розраховувалися струми, які ге-
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неруються падаючим полем плоскої лінійно поляризованої хвилі, па частоті
ЗС. Струми на другій гармоніці (2ω) збуджуються завдяки наявності зосередженої ЕРС:

(1,2)

𝜀2𝜔

𝛽

= (𝑍𝜔 𝐼𝜔 І𝑧=𝑧1,2 )2 ,

(3.1)

2

обумовленої присутністю локального НН. Тут 𝑍𝜔 =

𝑅0
𝐼+𝑖𝜔 ∙𝑐𝑅0

імпеданс ді-

ода на основній частоті, с - ємність діода, яка вважалася постійною величиною (при розрахунках виконувалася умова (ωcR0 << 1); Iω - струм, що протікає через НН на частоті ω, z1,2 – місце розташування діодів. Індекси " 1 "," 2
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"позначають різні вібратори. Передбачається також, що обидва вібратора навантажені .на діоди з однаковою вольт-амперною характеристикою. Методи-
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ка обчислення ε2ω докладно описана в роботі [14, 21]. При даних параметрах

вольт-амперної характеристики діода, зосереджена ЕРС на третій гармоніці й
ε3ω була багато менше, ніж ε2ω. У роботах [21, 22] було показано, що струми,

В.

збуджені на вищих гармоніках, істотно залежать як від розмірів вібратора,
так і від положення НН. Поле, розсіяне вібраторами, на подвоєній частоті являє собою суму полів (Е2ω= Е2ω1 + Е2ω2) створюваних струмами t2ω(1,2). У хвильовій зоні ці поля для напівхвильових вібраторів можуть бути записані таким чином (передбачається, що хвильовий вектор падаючої хвилі лежить у
площині вібраторів і становить кут θ0 з віссю у; z1 = z2 = 0):
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𝑍2𝜔 𝑍𝜔2 𝛽𝐸02
𝑒 −2𝑖𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠 𝜃0 𝑐𝑜𝑠 2 𝜃0 ×
=−
2
𝜔
2
8𝑅0ln 2𝑘𝑎 𝑘 (𝑆 )

(1)
𝐸𝑧,2𝜔

2

𝑖𝑘𝐽(𝑑)𝑒 −2𝑖𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠 𝜃0
× 1−
4𝜋𝜔𝜀0 𝑆 𝜔

𝑘
=
4𝜋𝜔𝜀0
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𝑡
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𝐽(𝑑) =

В.

sin

2

𝜋
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 − 1
2
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 − 1
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𝑖𝑘𝐽(𝑑)
−
4𝜋𝜔𝜀0 𝑆 𝜔

𝜋
sin 𝑠𝑖𝑛 𝜃0 + 1
2
+
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 + 1

𝑆 𝑁𝜔

𝑒 −2𝑖𝑘 𝑟11 𝑒 −2𝑖𝑘 𝑟12 𝑒 −2𝑖𝑘 𝑟0
××
+
+
,
𝑟11
𝑟12
𝑟0

𝑍2𝜔 𝑍𝜔2 𝛽𝐸02
𝑐𝑜𝑠 2 𝜃0 𝑒 −2𝑖𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠 𝜃0 ×
=−
2
2
𝜔
2𝑅0ln 2𝑘𝑎 𝑘 (𝑆 )

× 𝑒 −2𝑖𝑘𝑑𝑐𝑜𝑠 𝜃0

Тут

2
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(2)
𝐸𝑧,2𝜔

𝜋
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 − 1
2
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 − 1
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𝜋
sin 𝑠𝑖𝑛 𝜃0 + 1
2
+
𝑠𝑖𝑛 𝜃0 + 1

sin

−𝑡

2𝜋𝑁

0

𝑒 −𝑖𝑘

2

∗

∗

∗

𝑒 −2𝑖𝑘 𝑟11 𝑒 −2𝑖𝑘 𝑟12 𝑒 −2𝑖𝑘 𝑟0
+
+
.
××
∗
∗
𝑟12
𝑟0∗
𝑟11

1 − 𝑐𝑜𝑠 𝑡
𝑑𝑡 +
𝑡

4𝑑 2 +(𝑧+1)2

4𝑑 2 + (𝑧 + 1)2

+

2𝜋𝑁

0

𝑒 −𝑖𝑘

sin 𝑡
𝑑𝑡 + 𝑍𝑁𝜔 , 𝑁 = 1,2;
𝑡
4𝑑 2 +(𝑧−1)2

4𝑑2 + (𝑧 − 1)2

cos 𝑘𝑧 𝑑𝑧,

𝑟11 =

∗
𝑥 2 + (𝑦 + 𝑑)2 + (𝑧 + 𝑙)2 , 𝑟11
=

𝑥 2 + (𝑦 − 𝑑)2 + (𝑧 + 𝑙)2 ,

𝑟12 =

∗
𝑥 2 + (𝑦 + 𝑑)2 + (𝑧 − 𝑙)2 , 𝑟12
=

𝑥 2 + (𝑦 − 𝑑)2 + (𝑧 − 𝑙)2 ,

𝑟0 =

𝑥 2 + (𝑦 + 𝑑)2 + 𝑧 2 , 𝑟0∗ =

𝑥 2 + (𝑦 − 𝑑)2 + 𝑧 2 ,

a – радіус проводу, з якого зроблений вібратор.
На рис. 3.2 наведена експериментальна крива, що показує зміну прийня-

тої на частоті другої гармоніки ЗС потужності зворотньо розсіяного сигналу
від системи з двох напівхвильових вібраторів (з центрально розташованої
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НН) залежно від відстані між ними (крива, позначена буквою а). За нуль дБ
прийнято середнє значення потужності. Величина модуля |Еz, 2ω(d)|2 поля зворотного розсіювання, розрахована за формулами (3), (4), представлена пунк-
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тиром на рис. 3.2 θ0 = 0, a = 1,5∙10-3м).

Рис. 3.2 Залежність потужності вторинного сигналу від відстані між вібраторами

Залежність |Еz, 2ω(d)| носить періодичний характер. Період осциляцій збігається з даними експерименту, отриманими при тих же значеннях параметрів (див. Рис. 3.1) і становить Td ≈ 0,25λ. (λ - довжина хвилі ЗС). Крива "б": z1
= 0, z2 = 0,125. Кутовий розподіл поля |Еz, 2ω(θ)| на другій гармоніці ЗС від ме-
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ридіональної координати θ можна знайти в роботі [41], на рис 3.3 наведені

В.

І.
Б

криві розподілу поля від азимутального кута.

88
Рис. 3.3 Криві розподілу поля від азимутального кута.
Рис. 3.3 криві а, б ілюструють поле зворотного розсіювання |Еz, 2ω(θ)| в
азимутальній площині (у, х) при θ0 ≈ 0. Відстань між вібраторами вибрано 2d
= 0,25λ на рис. 3.3 (крива а) і 2d = 0,6λ на рис. 3.3 (крива б). Штриховою ліні-
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єю на рис. 3.3 показано поле зворотного розсіювання для випадку протилежного включення нелінійних елементів відносно один одного. З представлених
малюнків (3.2, 3.3а,б) видно, що просторовий розподіл поля на гармоніках ЗС

сильно залежить як від відстані між вібраторами так і від положення і напря-

РА

мку включення нелінійного навантаження; таким чином, число параметрів, за

допомогою яких можна впливати на кутовий розподіл розсіяного поля, знач-
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но збільшується в порівнянні з лінійним сигналом [38].

3.1.2 Розсіювання електромагнітних хвиль на системі з двох
вібраторів, які містять нелінійне навантаження.

Розглянемо процес зворотного розсіювання радіохвиль на подвоєній частоті ЗС на системі з двох напівхвильових тонких паралельних вібраторів у
випадку, коли НН містить лише один з розсіювачів [23, 31]. Цікаво відзначити, що на частоті ЗС залежність зворотнього розсіяного поля від відстані d
між ''лінійними" вібраторами завжди має періодичний характер. На подвоє-
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ній частоті ЗС у випадку, якщо НН у вигляді діода містить лише один з вібраторів, розсіяне в зворотному напрямку поле може носити як періодичний,

І.
Б

так і квазімонотонний характер, залежно від взаємного розташування розсіювачів по відношенню до джерела падаючого на систему поля. Так, для конфігурації, зображеної на рис. 3.4 а, зміна розсіяної потужності від d носить пе-

В.

ріодичний характер (див. Рис. 3.5).
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Рис.3.4 Конфігурація взаємного розташування розсіювачів.

Рис 3.5 Зміна розсіяної потужності від відстані.

ал

Рисунок 3.5 відповідає півхвильовій довжині вібраторів l1=l2=λ/4. НН

(напівпровідниковий діод) розташована в центрі вібратора. При зменшенні

І.
Б

довжини вібраторів l, як показано в [33, 35] в залежності 3.5 (крива а) з'явля-

ється компонента відповідна другій гармоніці ЗС з просторовим періодом

В.

Td=0,25. При розташуванні ненавантаженого вібратора між навантаженим і
антенами (див. Рис. 3.4 крива б), розсіяне на подвоєній частоті ЗС поле, ква-

зімонотонно зростає з ростом d (див. Рис. 3.5 крива в). Незначні осциляції на
рис. 3.5 (крива в) можна пояснити тим, що ''лінійний" вібратор також виконує
роль рефлектора на гармоніках.
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Поле розсіяне на подвоєній частоті плоскою ЕМХ від системи з двох напівхвильових вібраторів, зображене на рис. 3.4 (крива а), записується таким
чином:

2𝑘 2 ln 
(2𝑘𝑎 ) (𝑆 𝜔 )2

1−

𝑖𝑘 𝑒 𝑖𝑘𝑑 𝐽 (𝑑)

2

×

4𝜋𝜔 𝜀 0 𝑆 𝜔

𝑒

−𝑖2𝑘 𝑦 2 +4𝑙 2

𝑦 2 +4𝑙 2

+

𝑒 −𝑖2𝑘𝑦
𝑦

+

20
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𝐸𝑧,2𝜔 = −

𝑅02

𝛽 𝐸02

2𝑒−𝑖2𝑘𝑦2+𝑙2𝑦2+𝑙2.

(3.2)

вигляд:
𝑅02

2𝑘 2 ln 
(2𝑘𝑎 ) (𝑆 𝜔 )2

𝑒

𝑖𝑘𝑑

−

𝑖𝑘𝐽 (𝑑)

4𝜋𝜔 𝜀 0 𝑆 𝜔

2

×

𝑒

−𝑖2𝑘 (𝑦 −𝑑)2 +4𝑙 2
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𝐸𝑧,2𝜔 = −

𝛽 𝐸02

РА

Поле, розсіяне системою вібраторів, зображене на рис. 3.4 (крива б), має

𝑒−𝑖2𝑘(𝑦−𝑑)2+𝑙2(𝑦−𝑑)2+𝑙2.

(𝑦 −𝑑)2 +4𝑙 2

+

𝑒 −𝑖2𝑘(𝑦 −𝑑 )
(𝑦 −𝑑)

+

(3.3)

На рис. 3.5 (криві б, г) представлені результати чисельних розрахунків
поля |Еz,2ω(d)|2 виконані за формулами (3.2) і (3.3) для двох різних взаєморозташувань вібраторів по відношенню до джерела падаючої площини ЕМХ.
Видно, що експериментальні криві (рис. 3.5 криві а,в) узгоджуються з теоретичними розрахунками, представленими на рис. 3.5 кривими б, г. Період ос-
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циляцій Td поля |Еz,2ω(d)|2 однаковий і дорівнює Тd ≈ 0,5. При розрахунках не

І.
Б

враховувалося поле другої гармоніки, що наводиться в лінійному вібраторі.
3.2 Особливості розсіювання сигналу відгуку різними типами ан-

В.

тенних структур з нелінійним навантаженням.
Альтернативою нелінійним розсіювачам, можуть бути використані шту-

чні субгармонічні розсіювачі (СГР). У них наявні дві привабливих властивості, що відрізняють їх від використовуваних [26, 35] нелінійних розсіювачів
спотворюючого типу. Це, при приблизно рівних масогабаритних і вартісних
характеристиках, більш менша ймовірність помилкових тривог при їх пошуку і значно більш високий ККД при малих рівнях потоку зондуючого сигна-
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лу. ККД СГР із збільшенням в певних межах відстані R до нього росте, а у
НР – падає.
Якщо HP притаманна здатність при монохроматичному 3С підвищувати
частоту при перетворенні ними падаючого на них потоку р електромагнітних

20
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хвиль, що дозволяє відрізняти такі розсіювачі, (у переважній більшості випадків рукотворні об'єкти) від природних (лінійних), то СГР виділяються серед

цих рукотворних об'єктів своєї рідкісною здатністю цю частоту знижувати

[34, 45]. Саме це мається на увазі, коли йдеться про малу ймовірність помил-

РА

кових тривог при пошуку СГР. До достоїнств СГР може бути віднесена істо-

тно більш виражена його вибірковість по частоті зондуючого сигналу, ніж у
HP.
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Серед недоліків СГР як маркерів слід відзначити в першу чергу пороговий характер його роботи. У статтях [37, 42] розглянуто формування розсіяних сигналів системою СГР і деякі конструкції цих розсіювачів. Однак питання вибору форми ЗС при пошуку СГР залишаються слабо дослідженими.
В [29] наведені результати, отримані для безперервного монохроматичного
ЗС. У даному розділі робиться спроба в якійсь мірі заповнити цю прогалину.
Розглянуту задачу та умови її вирішення можна сформулювати наступним чином. Нехай на інтервалі спостереження Т заданий квазімонохромати-

В.

І.
Б

ал

чний сигнал ЗС із середньою потужністю Р і частотою f.

Рис. 3.6 Схема СГР.
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Простий одноконтурний СГР (рис. 3.6 б) [29] з ізотропною діаграмою
зворотного розсіювання електромагнітних хвиль у площині розташування
джерела ЗС, приймача розсіяного сигналу і СГР (рис. 3.6. а) задано центральною частотою f/2, контуру що входить в нього, рівнем потоку ЕМХ р, в місці
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його розташування необхідного для її збудження при найвигіднішій його орієнтації по відношенню до фронту ЕМХ, рс - рівнем потоку, що приводить до

зриву її збудження (pс >> pв) рв - рівнем потоку, що визначає положення точ-

ки гістерезиса, деякою величиною η, що характеризує його здатності перетрезиса задовольняє умові:

𝐵 ∙ 𝑝в ∙ 𝜂 при 𝑝в < 𝑝 < 𝑝𝑐
,
0
при 𝑝 < 𝑝в , 𝑝 < 𝑝𝑐
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𝐴 𝑝 =

РА

ворювати ЕМХ. Амплітудна характеристика СГР А(р) при відсутності гісте-

де А(р) - потужність розсіяного СГР корисного сигналу на частоті f/2 на
виході приймальної антени зондуючої установки, В – постійна величина, що
залежить від траси зондування, параметрів приймальної антени. Надалі будемо вважати, що завжди р < рс.

Потрібно знайти таку тимчасову структуру ЗС, яка б при зроблених
припущеннях забезпечувала максимальну дальність Rм роботи ЗУ. Якщо
приймач і генератор ЗУ розташовані в одній точці, то Rм визначається умо-

ал

вою р = рв,

1. Розглянемо випадок, коли не накладається обмежень на вибір часу

І.
Б

спостереження Т. Проста логіка міркувань вказує шлях – перехід від безпе-

рервного сигналу до імпульсного. При шпаруватості імпульсів Q піднімається в Q раз його імпульсна потужність при однаковій середній потужності і

В.

відповідно збільшується відстань Rм на якій цієї потужності достатньо для

збудження СГР. Так якщо при використанні безперервного сигналу (Q = 1)
радіус можливої зони роботи був обмежений R, то при переході до імпульсного сигналу цей радіус збільшиться в

𝑄 раз (для вільного простору). Та-

ким чином, ця схема міркувань веде до пошуку структури ЗС, що забезпечує
максимізацію дальності збудження СГР – Rз. Однак, в цьому випадку відбу-
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деться зменшення енергії корисного сигналу на виході прийомної антени ЗУ
(і, отже, на вході вирішального пристрою приймача) внаслідок двох факторів: 1) зменшення в Q раз часу впливу на приймач корисного сигналу, 2) ξ
зменшення в

𝑄 раз пікової потужності прийнятих імпульсів за рахунок збі-

20
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льшення відстані між СГР і приймачем (передбачається, що приймач знаходиться в тій же точці простору де і джерело ЗС). Для того щоб якість прийому при цьому не погіршилася, порівняно з використанням безперервного сигналу, доведеться, відповідно, збільшити час спостереження Т. Зазначимо,

РА

що це є платою за можливість роботи ЗП на більшій дальності. У зв'язку з

викладеним, виникає питання: як далеко можна йти шляхом скорочення три-
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валості імпульсу ЗС (ηі). Очевидно, що мінімальна величина ηі буде визначаться часом встановлення коливань в параметричному контурі ηв. При виборі ηі < ηв буде мати місце скорочення амплітуди розсіюються СГР імпульсів,
оскільки коливання в контурі НЕ будуть досягати своїх сталих значень. Говорячи про мінімальну тривалості ηі не можна не звернути увагу на те, що, як
відомо, час ηв залежить від амплітуди впливає на контур напруги накачування, тобто, зрештою від величини р, Цей час визначається співвідношенням
[42]:

1

𝑚 2 −𝜉 2 −𝛿

𝑙𝑛

ал

𝜏𝑦 =

𝑈0
𝑈к

(3.4)

де Uo і Uк кінцеве і початкове значення амплітуди коливань на частоті

І.
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f/2, δ - затухання контуру, ξ - відстройка контуру відносно f/2. Величина m –

В.

коефіцієнт модуляції ємності контуру:
𝑚 = 𝑘 ∙ 𝑈1 ,

(3.5)

тут k постійна величина, яка визначається параметрами даного контуру,

U1 – напруга накачування на частоті f. Вважаючи, що U1 лінійно пов'язана з
напруженістю поля Е діючого на СГР і що ξ = 0 і використовуючи відоме
співвідношення, що зв'язує величину Е з потоком цього поля, в свою чергу
залежних при відомій випромінюваній потужності від відстані R, після нескладних перетворень з (3.4) отримуємо:

94
𝜏𝑦 =

𝛾 ∙𝑅
𝑆−𝑅

,

(3.6)

де γ – величина визначається параметрами контуру, S – величина, що залежить від потужності ЗС, коефіцієнта спрямованості антени передавача ЗУ,
загасання контуру, параметрів лінійної (антенної) частини СГР, що визнача-
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ють зв'язок між Е і U1. Співвідношення (3.6) дасть якісну оцінку зміни ηв зі

збільшенням R. При зростанні R зменшується коефіцієнт модуляції m ємності контуру, а при R > S перестають виконуватися умови збудження СГР, тому
U в (3.5) стає менше порогового значення, що забезпечує збудження контуру.

РА

Наведене співвідношення справедливо при досить крутому фронті впливає на контур стрибка напруги U1. На рис.3.7 наведено графік, що показує
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закон зміни ηв від R, побудований згідно (3.5). На цьому ж малюнку точками

В.
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показані експериментальні дані.

Рис 3.7 Графік залежності часу встановлення коливань від відстані.
Генератор ЗС працював на частоті f = 800 Мгц, частота проходження ім-

пульсів FH = 200 Гц, ηі = 2∙10-6 сек, максимальна потужність Рі= 2∙103 Вт
Приймач мав чутливість 0,5 мкв, час накопичення Т = 0,1 сек, коефіцієнт під-
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силення антен ЗУ дорівнював 10 дБ. При цьому Rм = 0,7 км на відкритій місцевості і горизонтальній поляризації сигналів.
Звертає на себе увагу те, що швидке зростання часу ηв і його великі тривалості мають місце лише в області значень R, прилеглих до Sм. Ця область
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займає відносно невелику частину діапазону роботи (5-10%) і може бути виключена при практичній оцінці дальності дії ЗП. Тим більше, що ряд інших

факторів, таких як нестабільність амплітуди ЗС, температурна нестабільність
параметрів СГР та ін. Вказують на можливе зниження надійності збудження

РА

СГР в цій області без застосування спеціальних заходів. Тому вибір реальних

значень ηі відповідних тривалості ηв при потоці р ≈ 1,1 рв, видається цілком
виправданим.
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Виникає питання, про які ж реальні часи ηв йде мова. Проведені експериментальні дослідження СГР, подібних розглянутим в [29], зокрема, напівхвильового вібратора з мідного дроту діаметром 1 мм., Навантаженого на параметричний контур у вигляді 0,5 витка діаметром 3,5 см з такого ж дроту з
паралельно підключеним до нього діодом Д-312 або ГА-403 (він виконував
функції ємності контура, що змінює своє значення під дією ЗС) показали, що
ηв для р = 4рв, становить величину рівну ~ 0,3 мкс. Саме на підставі досліджень такого СГР і приведені експериментальні дані на рис. 3.7. Таким чи-

ал

ном, у розглянутому випадку, найбільше значення R буде визначатися при
заданих параметрах СГР і даної Р тривалістю перехідних процесів в СГР.

І.
Б

Доречно зазначити, що досліджені СГР мали рв≈10-4 Вт/м2.

2. Перейдемо до розгляду випадку, коли час спостереження для прийн-

В.

яття рішення про наявність або відсутність в зоні дії ЗУ СГР обмежено величиною Т. Відомо, що обмеження на час Т і заданих критеріях обробки ведуть
до певних вимог до потужності корисного сигналу. Якщо вважати, що для
забезпечення необхідної якості обробки сигналу Ас на цьому інтервалі необхідна середня приймальна потужність не менш ніж Aч то умова прийому розсіяного СГР сигналу може бути записано:
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𝐴ч ≤ 𝐴𝑐 =

𝑆𝐴 𝑝 в 𝜂
4𝜋𝑅12 𝑄

,

(3.4)

де Ас - середня потужність сигналу на виході антени приймача ЗУ, S A - її
ефективна площа, R1 - відстань до СГР. Зауважимо величина pв∙η - дорівнює
імпульсній потужності, що розсіюється на частоті субгармонік збудженим
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СГР. Вона не залежить від Р і R (для спрощення аналізу на увазі мається випадок вільного простору) З іншого боку повинна виконуватись умова збудження:
𝑃𝑄
4𝜋𝑅в2

≥ 𝑝в

(3.5)

РА

Таким чином, для знаходження Rм у нас є дві умови. Одна випливає з
(3.5) і дозволяє при обраному значенні Q встановити Rв забезпечує збуджен-
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ня СГР. Друга - з (3.4) при тих же параметрах визначає R1 з умов прийому.
Очевидно, що для роботи ЗУ необхідно щоб Rв ≥ R1. Якщо при обраному значенні Q Rв ≥ R1 і приймач і генератор ЗУ знаходяться в одній точці, то з'являється можливість або зменшити значення Q і тим самим Rв → R1 і розширюється тривалість ηі, що збільшує середню потужність сигналу, або не змінюючи Q зменшити відповідно Р так, щоб і в цьому випадку Rв = R1 = Rм. Якщо
ж Rв< R1, то це означає тільки те, що чутливість приймача ЗУ перевищує необхідну і в якості Rм необхідно брати Rв.
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Прагнення збільшити Rм тільки за рахунок підвищення Q не досягає ме-

ти, так, як при цьому розсіяний сигнал Ас, що приймається стає нижче Ач,

І.
Б

внаслідок зменшення тривалості імпульсів і зменшення їх амплітуди, за рахунок збільшення R (адже амплітуда сигналів на виході приймальної антени
ЗУ із зростанням Q не збільшується, а може тільки знижуватися, коли ηі < ηв).

В.

І тут може виявитися, що при деякому досить низькому Ач оптимальним буде
безперервний сигнал. Проведений аналіз показує, що можливі випадки, коли
Rм буде при даних параметрах СГР і заданої Р визначатися чутливістю приймача.
3. Говорячи про чутливість приймача ЗУ до імпульсних сигналій, до що
розсіюються СГР, можна відзначити наступне: розсіяні СГР імпульси явля-
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ють собою некогерентну послідовність, оскільки початкова фаза розсіяного
СГР коливання визначається не тільки фазою ЗС, а й внутрішніми шумами
контуру СГР, змінюючись від імпульсу до імпульсу на π за випадковим законом [27, 44].
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У роботах [27, 44] обговорюється роль підкачки контуру па частоті f/2
для синхронізації коливань. Така підкачка, що забезпечує незначне перевищення викликаних нею коливань в контурі на частоті f/2 над його шумами,

здатна перетворити послідовність імпульсів, що розсіюються СГР в когерен-

РА

тну, що, як відомо, полегшує їх обробку, забезпечуючи певний енергетичний

виграш. Тому з цією метою побудова основного імпульсу ЗС можна доповнити попереднім йому імпульсом з частотою його заповнення рівній f/2 і
ті.
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тривалістю, що перевищує час встановлення коливань в контурі на цій частоЦей імпульс, трохи перекривається з основним, здатний виконати синхронізуючу роль. Вимірювання дають підставу вважати, що потік його потужності не перевищує 10-3-10-4рв. Тобто формування цієї додаткової частини зондуючого сигналу практично не відіб'ється на потенціалі основної частини
ЗС. Для забезпечення необхідних фазових співвідношень між цими двома
імпульсами синхронізуючий імпульс можна формувати з ЗС шляхом ділення
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частоти f за допомогою параметричного контуру, подібного до того, що вхо-

І.
Б

дить до СГР.

3.3 Ідентифікація напівпровідникових нелінійних розсіювачів за де-

В.

віацією фази нелінійних продуктів сигналу відгуку
Метод селекції НРс за девіацією фази СВ під час зондування, що вклю-

чає випромінювання моногармонічного чи бігармонічного ЗС з модульованою амплітудою в напрямку на НРс, приймання та реєстрацію нелінійних
продуктів в якості сигналу відгуку, відрізняється тим, що для ідентифікації
НРс використовують явище девіації фази для НП, кратних гармонік чи комбінаційних частот, при варіюванні за пилкоподібним законом рівня потужно-
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сті електромагнітного поля, створюваного моногармонічним чи бігармонічним ЗС, при тому додатково аналізується вплив частоти моногармонічного
ЗС чи частот складових бігармонічного ЗС на значення девіації фази НП,
кратної гармоніки чи комбінаційної частоти, при варіюванні рівнем потуж-
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ності зондуючого сигналу.
Метод ідентифікації НРс шляхом фазової синхронізації НП сигналу відгуку при багатогармонічному зондуванні, що включає випромінювання зондуючих сигналів в напрямку на нелінійний розсіювач, приймання та реєстра-

РА

цію нелінійних продуктів в якості сигналу відгуку, який відрізняється тим,
що для ідентифікації НРс використовують ефект зміни значення девіації фази

СВ, яка відрізняється за значенням для девіації фази НП з однаковою часто-
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тою, але неоднаковою природою походження − кратна гармоніка та комбінаційна частота, при варіюванні за пилкоподібним законом рівня потужності
електромагнітного поля, створюваного одночасно діючими моногармонічним
та бігармонічним ЗС або трьома моногармонічними ЗС, при тому додатково
аналізують вплив частот зондуючих сигналів чи їх складових на значення девіації фази НП − кратної гармоніки та комбінаційної частоти, при варіюванні
рівнем потужності випромінюваного електромагнітного поля, створюваного
діючими ЗС.

ал

Відомі приклади застосування багатогармонічного ЗС та способів обро-

бки можливих комбінацій прийнятих НП, які дозволяють значно підвищити

І.
Б

ефективність ідентифікації НРс в порівнянні з серійними аналогами завдяки
використанню методу порівняння фаз НП сигналу відгуку від НРс [16; 79].

В.

Наприклад, для випадку з застосуванням двох моногармонічних ЗС виду

eS1  t   A0 cos 1t  1  2 r 1  , eS 2  t   A0 cos 2t  2  2 r 2  ,
де A0 − амплітуда моногармонічних складових багатогармонічного ЗС;

1 , 2 − кругові частоти моногармонічних складових багатогармонічного ЗС;

1 , 2 − початкові фази моногармонічних складових багатогармонічного
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ЗС; r − відстань між НР та НРс;

1 , 2 − довжини хвиль моногармонічних складових багатогармонічного ЗС. Прийнятий НР сигнал відгуку за методом порівняння фаз НП сигналу
відгуку від НРс буде мати вигляд
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4 r


eS'  t    2 A02  1  cos  1t 
    НЕ   






1
1 

 cos 2t  4 r       НЕ   ,
 1 2 




жина

хвилі

для

комбінаційної

РА

де  2 − коефіцієнт нелінійного перетворення другого порядку; λ − довчастоти

1  2  1 ;

  2  1 ,
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 НЕ  2НЕ  1НЕ − зсуви фаз нелінійним елементом для комбінаційної час-

тоти 1 ; 1НЕ , 2НЕ − фазові спотворення для моногармонічних складових
багатогармонічного ЗС, внесені нелінійним елементом та антенною структурою НРс;   2  1 , НЕ  2НЕ  1НЕ − зсуви фаз для комбінаційної частоти 2  2  1 .

Особливістю методу порівняння фаз НП сигналу відгуку від НРс є неврахування впливу рівня потужності електромагнітного поля, створюваного
складовими ЗС, на значення зсувів фаз НП сигналу відгуку напівпровіднико-
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вим елементом та антенною структурою НРс.

І.
Б

В якості демаскуючого чинника розглянемо залежність значення зсуву

фаз НП сигналу відгуку від рівня потужності ЗС НР.
Фізично ефект залежності значення зсуву фаз НП сигналу відгуку від рі-

В.

вня потужності ЗС має наступний фізичний зміст.
Відомий вплив вхідної антенної системи та навантаженого на неї нелі-

нійного елемента в НРс на зсув фаз НП СВ – кратних гармонік чи комбінаційних частот [16; 48]. Для прикладу, розглянемо електричну модель НРс у
вигляді симетричного вібратора з навантаженим помножувальним діодом
2А605Б, відносно якої можна здійснити розрахунки щодо зсуву фаз НП. В
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цьому випадку суттєвим є оцінка окремих впливів на зсув фаз НП вхідною
антенною системою НРс та самим нелінійним елементом.
Для аналізу впливу антенної структури НРс на зсув фаз НП СВ достатньо виділити тільки еквівалентну електричну схему антенної структури НРс
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[15], що приведена на рис. 3.8. На рис. 3.8 наступні позначення: La − індуктивність, Ca − ємність, Ra − опір антени, Rn − опір навантаження антенної

структури, Rg − опір вільного простору, в якому поширюється електромагнітна хвиля ЗС. Електричні параметри в еквівалентній схемі антенної структу-

РА

ри за допомогою теоретичних розрахунків підібрано для забезпечення робочої смуги 100 − 1900 МГц. При цьому модель буде надширокополосною з
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допустимим перепадом коефіцієнта передачі в робочому діапазоні для нелінійної радіолокації. На рис. 3.9 представлені розраховані функціональні залежності приросту зсуву фази ЗС при його проходженні через антенну структуру НРс в діапазоні частот 900 − 950 МГц (залежність 1). Збільшення фази
для першої гармоніки ЗС становить – 4,5 град. Залежність 2 на рис. 3.9 відповідає абсолютному значенню зміни фази другої гармоніки ЗС в діапазоні
1800 − 1850 МГц та становить – 0,2 град (при проходженні з вузла 2 у вузол
1, згідно еквівалентної схеми на рис. 3.8), похибка значення приросту зсуву

ал

фази не перевищує 0,1 град (у зазначеному діапазоні).
На рис. 3.10 представлені розрахунки приросту зсуву фази ЗС на пом-

І.
Б

ножувальному діоді 2А605Б від розстроювання частоти моногармонічного
ЗС з врахуванням впливу антенної структури за схемою, представленою на
рис. 3.8. Згідно рис. 3.10, частота першої гармоніки змінювалася в інтервалі

В.

900 − 960 МГц (залежність 1), частота другої гармоніки − в інтервалі 1800
−1880 МГц (залежність 2). Приріст зсуву фаз для першої гармоніки становив
до 5 град, а для другої – до 8 град, при максимальному розстроєнні частоти
моногармонічного ЗС 60 МГц.
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Рис. 3.8. Еквівалентна схема антенної структури НРс

Таким чином, вплив вхідної антенної системи НРс менш значимий в покомбінаційних частот.

РА

рівнянні з нелінійним елементом на зсув фаз НП СВ – кратних гармонік чи
Спотворення ВАХ при дії відносно потужного НВЧ випромінювання на
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напівпровідникову структуру є причиною (зміна значень параметрів реактивних елементів еквівалентної схеми нелінійної структури напівпровідникового НРс) додаткових приростів зсувів фаз нелінійних продуктів – кратних гармонік чи комбінаційних частот. На рис. 3.11 представлена експериментальна функціональна залежність від рівня потужності моногармонічного ЗС
приросту зсуву фази другої гармоніки в нелінійному елементі (діоді 2А605Б)
НРс для відповідних значень частот зондування. На ній видно, що варіювання рівня потужності моногармонічного ЗС спроможне забезпечити в неліній-
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ному елементі (діоді 2А605Б) максимальний приріст зсуву фази на 20 град
для другої гармоніки з частотою 1200 МГц, на 30 град відповідно для 1600

В.

І.
Б

МГц та на 35 град відповідно для 1800 МГц.
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Рис. 3.9. Функціональна залежність від розстроювання частоти приросту

І.
Б

ал

иц
ьк
ий
,К
іВ

зсуву фаз складових сигналу відгуку в антенній структурі НРс

Рис. 3.10. Функціональна залежність від розстроювання частоти прирос-

В.

ту зсуву фаз складових сигналу відгуку в нелінійному елементі (діоді
2А605Б) НРс

На рис. 3.12 представлена експериментальна функціональна залежність

від рівня потужності бігармонічного ЗС приросту зсуву фази НП з комбінаційною частотою, що дорівнює сумі частот складових опромінюючого сигналу, в нелінійному елементі (діоді 2А605Б) НРс для відповідних значень частот зондування. На ній видно, що варіювання рівня потужності бігармонічно-
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го ЗС спроможне забезпечити в нелінійному елементі (діоді 2А605Б) максимальний приріст зсуву фази на 7 град для НП з комбінаційною частотою, що
дорівнює сумі частот складових опромінюючого сигналу, з частотою 1200
МГц, на 10 град відповідно для 1600 МГц та на 20 град відповідно для 1800
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МГц.

Рис. 3.11. Експериментальна функціональна залежність від рівня потужності моногармонічного ЗС приросту зсуву фази другої гармоніки в нелінійному елементі (діоді 2А605Б) НРс для відповідних значень частот зондуван-

В.

І.
Б
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ня.

Рис. 3.12. Експериментальна функціональна залежність від рівня потужності бігармонічного ЗС приросту зсуву фази НП з комбінаційною частотою,
що дорівнює сумі частот складових опромінюючого сигналу, в нелінійному
елементі (діоді 2А605Б) НРс для відповідних значень частот зондування.
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Порівнюючи рис. 3.11 та рис. 3.12 видно, що при варіюванні рівня потужності ЗС, маємо різну функціональну залежність приростів зсувів фаз для
НП з однаковою частотою, але неоднаковою природою походження – кратна
гармоніка та комбінаційна частота. Причому розходження приростів зсувів
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фаз НП з однаковою частотою, але неоднаковою природою походження, при
варіюванні рівня потужності ЗС є суттєвим, що дозволяє застосувати розглянутий ефект для ідентифікації НРс.

Отже, відносно великий рівень потужності ЗС НР спотворює характери-

РА

стики нелінійних структур напівпровідникових НРс, тобто впливає на значення параметрів реактивних елементів еквівалентної схеми нелінійної структури НРс. Оскільки значення параметрів реактивних елементів еквівалент-
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ної схеми нелінійної структури НРс впливають на зсув фази прийнятого ЗС
НР, то існує функціональна залежність значення девіації фази поглиненого
нелінійним розсіювачем ЗС у нелінійній структурі від рівня потужності ЗС
НР. Як наслідок, значення девіацій фаз перевипромінюваних напівпровідниковим НРс нелінійних продуктів СВ також функціонально залежатимуть від
рівня потужності ЗС НР. Притаманну властивість лише напівпровідниковим
НРс доцільно використовувати для виявлення, ідентифікації та локалізації
НРс у нелінійній радіолокації. Також у нелінійній радіолокації для виявлен-
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ня, ідентифікації та локалізації НРс можна використати притаманну лише
напівпровідниковим НРс властивість розсіювати нелінійні продукти СВ з од-
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наковою частотою, але неоднаковою природою походження – кратна гармоніка та комбінаційна частота, функціональна залежність приростів зсувів фаз

В.

яких є різною. Це пов’язано з тим, що у випадку кратної гармоніки частоти
ЗС зсув фази залежить від значення робочої частоти та рівня потужності моногармонічного ЗС НР, а у випадку комбінаційної частоти зсув фази залежить від значення частот складових та рівня потужності бігармонічного ЗС
НР.
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЯХ
В процесі виконання даної науко–дослідницької роботи існує ряд небезпечних і шкідливих для життя і здоров’я людини виробничих факторів.

20
15

Так як пристрої нелінійної радіолокації, які використовувались при виконанні даної роботи повністю відповідають вимогам ГОСТ 12.1.006 – 84 та

ДСНіП №476, то заходи щодо захисту персоналу від негативного впливу
ЕМВ не розглядаються.

РА

В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної техніки і
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електронного устаткування при проведенні науково–дослідної роботи, а також запропоновані відповідні технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії і визначені основні заходи з безпеки в надзвичайних ситуаціях (НС).

4.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих виробничих чинників при виконані науково–дослідної роботи.
В даній дипломній роботі досліджено методи виявлення і ідентифікації
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вторинного випромінення. Оскільки основу роботи складають дослідження із
використанням електронно – обчислювальних машин (ЕОМ), існує небезпека
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Б

ураження електричним струмом. Під час експериментальних досліджень можливий негативний вплив електромагнітного випромінювання. Має місце

В.

також пожежна небезпека з причин електричного характеру.
Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових дос-

ліджень:


небезпека ураження електричним струмом;



недостатня освітленість робочих місць;



наявність електромагнітного випромінювання від відео дисплей-

ного терміналу (ВДТ);
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незадовільні мікрокліматичні умови;



підвищений рівень шуму;



наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони;



значні психофізіологічні навантаження.
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4.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та виробничої санітарії.
4.2.1 Електробезпека

РА

Нещасні випадки трапляються при недотриманні правил електробезпеки

при роботі з обладнанням або електромонтажних роботах. Тому важливо до-
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тримуватись правил електробезпеки.

Згідно ОНТП24–86 та Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
науково–дослідницька лабораторія відноситься до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування живиться від мережі напругою до 1000 В.
Пристрої, що використовується, належать до класів 0І (вимірювальна техніка), І (системні блоки персонального комп’ютера) та II (монітор ЕОМ, принтер) за електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0–75). Пристрої нелінійної радіолокації також відповідає класу 0І за електрозахистом, як і інша вимірювальна
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апаратура.

У процесі експлуатації електронно–обчислювального обладнання люди-
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на може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під
напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до
визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із

В.

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить
від схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й величини напруги живлення, схеми включення.
При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався

персональний комп'ютер та блок відеодисплейного терміналу ЕОМ (І і II
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клас з електрозахисту), що живиться від 5–ти провідної електромережі із зануленням напругою 220 В. Для правильного визначення необхідних засобів
та заходів захисту від ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг доторкання та струмів, що проходять через тіло люди-
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ни.
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 –

РА

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл.4.1 та 4.2).

Таблиця 4.1 — граничнодопустимі значення напруги доторкання та сили
струму IL, що проходить через тіло людини при нормальному режимі елект-
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роустановки

Вид струму

UT , В(не більше)

I L , мА (не більше)

Змінний, 50 Гц

2

0,3

Змінний, 400 Гц

3

0,4

Постійний

8

1,0

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що
проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за по-
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роговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно звільни-

В.

І.
Б

тися від дії електричного струму.

108
Таблиця 4.2 — гранично допустимі значення напруги доторкання та IL,
що проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки
Тривалість дії струму t, с

Нормоване значення

Постійний

0,2

0,5

0,7

1,0

>1,0

UT , В (не більше)

500

250

100

70

50

36

I L , мА (не більше)

500

250

100

70

50

6

UT , В (не більше)

500

400

250

230

200

40

I L , мА (не більше)

500

400

250

230

200

15

20
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Змінний, 50 Гц

0,1

РА

Вид струму

Основними причинами ураження людей електричним струмом є дотор-
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кання до відкритих струмоведучих частин, до струмопровідних елементів
обладнання, які виявилися під напругою в результаті порушення ізоляції.
Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно
ПУЕ–87, ПУЕ–2006, ГОСТ 12.1.009–76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У
системі трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є:
надійна ізоляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно до
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ГОСТ 12.1.009–76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що
перебувають під напругою, із глухо-заземленою нейтраллю). Крім того, для

І.
Б

заземлення переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання.

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного прово-

В.

ду при короткому замиканні. Струм короткого замкнення можна обчислити
за формулою (4.1)
𝐼𝐾𝑍 =

𝑈𝐹
, А
𝑅0 + 𝑅𝐹 + 𝑍𝑇𝑅

(4.1)
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де: UF = 220 В — напруга фазного проводу; R0 = 3 Ом — опір нульового
проводу; RF = 7 Ом — опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом — еквівалентний
опір трансформатора.
𝐼𝐾𝑍 =

220
= 21,78 (А)
1.8 + 2.3 + 0,1
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Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі
короткого замикання до 100 А.
21,78
< 15,56 (А)
1,4

РА

𝐼𝐶 <

Струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. Цим умо-
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вам відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом спрацювання 10 А та часом спрацювання близько 0,1 с, які встановлені в приміщені
науково-дослідної лабораторії.

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при короткому замиканні (IKZ):

𝑈𝑇 = 𝐼𝐾𝑍 ∙ 𝑅0 = 21,78 ∙ 3 = 65,34 (𝐵)

Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88 (табл. 4.1) максимально допустима напруга дотику при часі спрацьовування автомату струмового захисту < 0,1 с
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дорівнює 500 В.

І.
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4.2.2 Мікроклімат робочої зони
Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042–99. «Державні

санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях», при-

В.

міщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму повітря,
що подається, у відповідності до СНіП 2.04.05–91 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий період року та
радіаційного охолодження — в зимовий, приміщення обладнане жалюзі і екранами.
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На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного 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 параметрів
у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ.
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мікроклімату

Общие санітарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна вологість
(W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с).

РА

Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.4.3.

Період
року
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Таблиця 4.3 — Параметри мікроклімату.
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 приведе-
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ним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99.

4.2.3 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплей-
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них терміналів персональних електронно–обчислювальних машин.
Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення відпо-

В.

відно до ДБН В 2.5–28–2006. Природне світло повинно проникати через бічні

світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і забез-

печувати коефіцієнт природної освітленості не нижче 1,5 %. Розрахунки коефіцієнта природної освітленості проводяться відповідно до ДБН В.2.5–28–
2006. Приміщення з ВДТ, ЕОМ мають бути оснащені природним і штучним
освітленням відповідно до ДБН В.2.5–28–2006. Природне освітлення має
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здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи
північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та жалюзями, завісками, зовнішніми козирками.
Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне во-
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дяне опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне освітлення
забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ–40, розміщених у ряд.

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають парамет-

РА

рам освітлення приміщення, де проводяться дослідження.
4.2.4 Виробничий шум
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Для умов, що розглядаються в проекті і характеру роботи, який можна
класифікувати як роботу програміста обчислювальної машини у лабораторії
для теоретичних робіт та обробки даних, рівні шуму визначені ДСН
3.3.6.037–99. «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» та ГОСТ 12.1.003–83. «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».
Допустимі рівні звуку і рівні звукового тиску в октавних смугах частот представлені у табл. 4.4.

Таблиця 4.4 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постій-

ал

ного (непостійного) широкосмугового (тонального) шуму
Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в стандар-

тизованих октавних смугах частот із середньоге-

робіт

ометричними значеннями (Гц)

І.
Б

Характер

Допустимий
рівень звуку
(ДБА)

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

В.

Інженер

технічної

86

71

61

54

49

45

42

40

38

50

лаболаторії
Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в
роботі є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального
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комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти) і система кондиціювання повітря.
Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових
характеристик цих джерел:
рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персональ-
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ного комп’ютера дорівнює 35 дБ;


рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих часто-

тах дорівнює 25/30 дБ.

РА

Оскільки визначений рівень звуку потенційних джерел шуму значно

нижче допустимих норм, умови робочого приміщення повністю відповідають
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існуючим санітарним вимогам.

4.2.5 Основні заходи щодо забезпечення комфортних та безпечних
умов на робочих місцях користувачів персональних електронно–
обчислювальних машин.

Вимоги до робочого місця робіт з використанням ЕОМ регламентує нормативний документ ДСанПіН 3.3.2.007–98.

Конструкція робочого столу відповідає сучасним вимогам ергономіки і
забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовува-

ал

ного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів.
В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне крісло,

І.
Б

регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за
кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно фіксується.
Для зниження статичного напруження м'язів використовуються стаціонарні

В.

підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. Поверхня сидіння і

спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям.
Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташування дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині
під кутом +300 до нормальної лінії погляду працюючого. Клавіатура розта-
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шована 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.
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Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення.
Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись люмінесце-

РА

нтні лампи ЛБ.

Працівники з ЕОМ підлягають обов'язковим попереднім медичним
оглядам під час влаштування на роботу і періодичним — один раз на два ро-
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ки комісією у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. Медогляди
мають на меті перевірку стану здоров'я працівника і виявлення відсутності у
нього медичних протипоказань, які перешкоджають виконанню роботи з персональним комп’ютером.

При організації праці, що пов'язана з використанням ЕОМ, для збереження здоров'я працюючих, запобігання професійним захворюванням і підтримки працездатності слід передбачити регламентовані перерви для відпочинку.

ал

Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007–98 характер трудової діяльності відповідає

роботі оператора електронно-обчислювальних машин — роботі, яка пов'яза-

І.
Б

на з обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї,
що надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'я-

В.

зана з виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням
зору, невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього
ступеня та виконується у вільному темпі.
Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить
15 хв через кожні дві години роботи.
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4.3 Безпека в надзвичайних ситуаціях
Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП
0.00-4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних
рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персона-
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лу у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з
пожежної безпеки.

4.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної си-

РА

туації

У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен:
негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та
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-

пожежної охорони, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце
виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
-

повідомити про НС 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.

ал

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про виник-

нення пожежі, повинні:
перевірити, чи викликані підрозділи МНС;

-

вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

-

у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та

В.

І.
Б
-

їх 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 ;
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-

організувати зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної

охорони, надати їм допомогу у локалізації і ліквідації НС.
Після прибуття на НС підрозділів МНС та пожежної охорони повинен
бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де виникла НС.
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4.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення персоналу при надзвичайних ситуаціях.

Для підвищення безпеки в НС пропонується встановлення системи оповіщення (СО) виробничого персоналу.

РА

Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад
при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003–2009.
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Оповіщення про НС та управління евакуацією людей здійснюється одним з наступних способів або їх комбінацією:

- поданням звукових і (або) світлових сигналів в усі виробничі приміщення 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 запобігання паніці й іншим явищам, що ускладнюють евакуацію;

ал

- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків на-

І.
Б

прямку евакуації;

- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;

Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який

В.

формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння.
Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера
пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що за-

безпечує надійну роботу СО не тільки при пожежі, а і у разі виникнення
будь-якої іншої НС.

116
Згідно з вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можливість
прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення нормальних умов евакуації виробничого персоналу.
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Оповіщення виробничого персоналу про НС здійснюється за допомогою світлових та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі виробничі
приміщення.

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не піз-

РА

ніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.

Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного
поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його ная-
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вності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14,
1.6.15 ДБН В.2.5–13 "Інженерне обладнання будинків і споруд. 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.
Звукові оповіщувачі повинні комбінуватися зі світловими, які працюють
у режимі спалахування, у таких випадках:

ал

- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;

- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.

І.
Б

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що ав-

томатично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок

В.

оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення робочого освітлення.
Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до

ДБН В.2.5-28-2006 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і
штучне освітлення". СО в режимі "Тривога" повинна функціонувати протягом часу, необхідного для евакуації людей з будинку, але не менше 15 хвилин.
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Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення
з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.
Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з
ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного — від мережі змінного
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струму, резервного — від акумуляторних батарей тощо. Перехід з основного
джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі

відновлення централізованого електропостачання повинен бути автоматичним.

РА

Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому режимі має бути не менш 24 годин. Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.
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Звукові оповіщувачі повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 54–3:2003
"Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові".
Світлові оповіщувачі, які працюють у режимі спалахування, повинні 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.
4.3.3 Пожежна безпека

У науково–дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих

ал

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума, папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005–86 «Визначен-

І.
Б

ня категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної безпеки»,
науково-дослідницька лабораторія відноситься до пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі речовини й матеріали, ре-

В.

човини й матеріали, які при взаємодії з водою, киснем, повітря або один з
одним здатні тільки горіти).
Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00–1.32–
01) науково-дослідницька лабораторія відноситься до зон класу П–ІІа — пожежонебезпеки, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у
зважений стан.
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Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання,
перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться пожежнопрофілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних мережах,
проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки.
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використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, а також
Відповідно до ГОСТ 12.4.009–75, ДСТУ 3675–98 та ISO 3941–77 «Первинні засоби пожежогасіння» у науково-дослідницькій лабораторії (клас по-

РА

жежонебезпеки «Е») знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу

«ОУ–5» і порошковий «ОП–2». «ОУ–5» розташований на висоті 1,5 м від підлоги поруч із вихідними дверима.
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У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і
рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП–2».
В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також,
якщо потрібно, міської пожежної охорони.

У науково–дослідній лабораторії є план евакуації у випадку виникнення
пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів і
ширина евакуаційних проходів відповідає вимогам СНиП 2.04.09–85. Час
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евакуації відповідає вимогам СНиП 2.01.02–85 та ДБН В.1.1–07–2002.
У приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001–2004 «Правил поже-
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жної безпеки України».
Таким чином, у науково–дослідницькій лабораторії забезпечуються тех-

В.

нічні та організаційні рішення з пожежної безпеки.
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ВИСНОВКИ
Апаратура нелінійної радіолокації на сьогоднішній день досягла численних впроваджень у різні сфери діяльності людини. Вона добре себе зареко-
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мендувала в таких сферах як:
промисловість;

−

технічний захист інформації;

−

військова справа;

−

дистанційний моніторинг параметрів середовища;

−

пошук людей під завалами, лавинами тощо.

РА

−
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Підвищення ефективності нелінійних радіолокаторів у теперішній час
зводиться до збільшення потужності випромінюваного НВЧ сигналу нелінійним радіолокатором (НР), підвищення чутливості приймачів, вибору оптимальних параметрів зондуючого сигналу (ЗС) тощо. Все це вимагає вирішення
досить складних схемотехнічних та конструкторських задач електромагнітної
сумісності, забезпечення високої точності вихідних параметрів, завадостійкості тощо. При цьому виграш в більшості випадків незначний.
Значущість впливу численних завад на нелінійні радіолокатори
пов’язана з такими особливостями нелінійної радіолокації як невисокі (спів-

ал

розмірні з шумом) рівні сигналів відгуків нелінійним розсіювачем (НРс) під
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час зондування НР; різноманіття взаємозалежних між собою нелінійних ефектів при прийманні, нелінійному перетворенні та розсіюванні електромагнітних хвиль НРс; залежність нелінійної ефективної поверхні розсіювання НРс

В.

від щільності потоку потужності падаючого ЗС НР тощо. Боротьба з завадами на схемотехнічному та конструкторському рівнях не суттєво дозволяє підвищити ефективність нелінійних радіолокаторів щодо виявлення, ідентифікації та локалізації НРс.
Підвищення ефективності ідентифікації об’єктів двох класів (напівпровідникових та завадових НРс) створює для розробників апаратури нелінійної
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радіолокації відповідний спектр задач, вирішення яких дозволить поліпшити
роботу операторів та в ідеальному випадку усунути суб’єктивний фактор
щодо ідентифікації НРс.
Не існує істотних переваг в достовірності розрізнення (ідентифікації)
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напівпровідникових НРс за відношенням рівнів другої і третьої гармонік сигналу відгуку в порівнянні з ідентифікацією за рівнем тільки другої гармоніки
сигналу відгуку.

Виявлення, ідентифікація та локалізація НРс за поляризаційними харак-

РА

теристиками притаманна для відомих «статичних» НРс, тобто тих, характеристики яких не змінюються під час зондування. Оскільки «статичними»
НРс, як правило, є «масивні» конструкції, транспортні засоби, РЛС тощо, а
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для сфери технічного захисту інформації притаманні відносно «дрібні» динамічні НРс, характеристики яких змінюються під час зондування, то виявлення, ідентифікація та локалізація НРс за поляризаційними характеристиками в цьому випадку не є ефективною.

При виборі зондуючого сигналу важливу роль відіграють два зв'язані
між собою аспекти. По-перше, забезпечення незалежності структури прийнятих сигналів від властивостей нелінійного розсіювача. По-друге, узгодження
енергетичних властивостей ЗС з амплітудними характеристиками НРс. Тобто

ал

є фізичне протиріччя, що робить незначним виграш у підвищенні ефективності використання засобів нелінійної радіолокації виявляти, ідентифікувати та
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локалізувати НРс.

Перспективним є дослідження та впровадження вторинних демаскуючих

В.

ознак нелінійних розсіювачів, тобто всіх можливих спостережуваних за допомогою відповідної апаратури закономірностей перебігу явищ та процесів в
досліджуваному середовищі, які є наслідком сукупної (взаємної) дії наявних
нелінійностей характеристик напівпровідникових структур НРс та зміни
(спотворення) нелінійних областей статичних характеристик напівпровідникових структур НРс у процесі зондування через вплив рівня потужності ЗС
НР тощо.
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Використання напівпровідникового діода як нелінійного елемента в імітаторі закладного пристрою з енергетичної точки зору вигідне, що пов'язано
з незначними енергетичними витратами на джерело зміщення (Pзм≈0,3мВт) і
на джерело напруги, що модулює (РМОД≈0,2 мВт).

20
15

• збільшення коефіцієнта модуляції з одночасним зменшенням рівня зондуючого сигналу, спричинить зменшення рівня відбитого сигналу, що в деяких випадках неприпустимо;

• збільшення коефіцієнта модуляції за рахунок збільшення амплітуди
лінійних спотворень.

РА

модулюючої напруги призведе до прямо пропорційного збільшення рівня неЕнергетичний потенціал при нелінійній радіолокації залежить не тільки
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від середньої потужності випромінюваного сигналу, але і від його форми зондуючого сигналу, а також від сили взаємодії зондуючого сигналу з розсіювачем. При слабкій взаємодії слід віддати перевагу імпульсному сигналу.
При цьому перехід від безперервного зондуючого сигналу до імпульсного
супроводжується виграшем в співвідношенні сигнал/шум на виході приймача. Зменшення тривалості зондуючих імпульсів в п раз призводить, при збереженні їх середньої потужності, до збільшення їх імпульсної потужності також в ті ж п разів, тоді як імпульсна потужність прийнятих сигналів на другій

ал

гармоніці зростає в п2 раз, а шуми на виході приймача збільшаться тільки в п
раз за рахунок необхідного при налаштуванні на другу гармоніку зондуючого

В.
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сигналу розширення його смуги.
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Завдання на магістерську дисертацію.
2 Термін виконання
Початок – 01.09. 2013 р.
Закінчення – 21.05.2015 р.
3 Об’єкт дослідження
Спектр вторинного випромінювання.
4 Предмет дослідження
Особливості спектра вторинної хвилі.
5 Мета роботи
Дослідження раціональних методів виявлення нелінійних розсіювачів за вторинним випроміненням.
6. Приблизний зміст магістерської дисертації
Вступ
1.
Значущість нелінійних радіолокаторів у сфері технічного захисту інформації..
1.1. Способи пошуку закладних пристроїв.
1.2. Нелінійна радіолокація в задачах ТЗІ.
1.3. Вплив структур «метал-окисел-метал» на ефективність використання нелінійних локаторів.
1.4. Поняття та класифікація демаскуючих ознак закладних пристроїв у нелінійній радіолокації.
1.5. Аналіз основних характеристик нелінійних радіолокаторів.
2.
Фізичні принципи нелінійної радіолокації.
2.1. Аналіз імітатора закладного пристрою на діоді.
2.2. Рівняння дальності при нелінійній радіолокації.
2.3. Завади в системах нелінійної радіолокації.
2.4. Висновки по розділу.
3.
Забезпечення високої імовірності вірної ідентифікації нелінійних розсіювачів.
3.1. Розсіювання електромагнітних хвиль на системах нелінійних розсіювачів.
3.1.1. Розсіювання електромагнітних хвиль на системі з паралельних вібраторів, з нелінійним навантаженням.
3.1.2. Розсіювання електромагнітних хвиль на системі з двох вібраторів, які мають нелінійне навантаження.
3.2. Особливості розсіювання сигналу відгуку різними типами антенних структур з нелінійним навантаженням.
3.3. Ідентифікація напівпровідникових розсіювачів за девіацією фази нелінійних продуктів сигналу відгуку.

Висновки
Список посилань
7. Очікувані результати
Рекомендації по аналізу вторинного віипромінення з ціллю виявлення нелінійних розсіювачів

8. Вихідні дані для проведення роботи та обґрунтування теми
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Робота виконується вперше та проводиться за допомогою програмних середовищ
Mathcad.
При виконанні НДР використовуються:
- результати попередніх досліджень, що наведені у літературних джерелах
-

матеріали монографій та статей за темою дисертації

9. Технічні вимоги до магістерської дисертації.
Дослідна робота проводиться за допомогою програмних середовищ Mathcad.

20
15

-

- Матеріали і розробки за темою мають бути виконані на
достатньому науковому рівні та придатні для практичного
нелінійних систем та антен

РА

використання у науково-технічній галузі, у тому числі в сфері
- Наукові звіти, матеріали магістерської дисертації та інші текстові
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документи подаються на електронному і паперовому носіях за
встановленими формами та відповідають сучасним нормам
української наукової лексики і оформлюється відповідно до

ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки"

10. Матеріали, які подають по закінченні магістерської дисертації:
- завдання

- технічне завдання

ал

- пояснювальна записка
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- електронна презентація
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11. Етапи магістерської дисертації і терміни їх використання
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2 публікації

Термін виконання НДР: 01.09.13-21.05.15.

В.

12. Порядок розгляду та приймання магістерської дисертації

Визначений порядок приймання магістерської дисертації:
- Представлення магістерської дисертації на попередній захист;
-

Захист магістерської дисертації на засіданні ДЕК.

Виконавець
магістерської дисертації
студент гр. РВ-31м
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