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Обсяг магістерської дисертації становить 106 сторінок, яка включає в себе
33 ілюстрацій, 6 таблиць і 28 бібліографічних найменувань за переліком
посилань.
Розглянуте актуальне питання обробки вторинного сигналу відгуку
нелінійної радіолокації. Мета роботи полягала в дослідженні випливів
зондуючого сигналу на спектр сигналу відгуку від розсіювача в нелінійній
раділокації. Проаналізовано існуючі конструкції нелінійних раділокаторів,
наведена таблиця з порівняннями їх характеристик.
В результаті проведеного аналізу вторинного поля нелінійної радіолокації,
було показано як саме змінюються його характеристики в залежності від типу
опромінюваної нелінійності.
Нелінійна радіолокація, вторинний сигнал відгуку, мікросмужкова лінія,
нелінійні розсівачі, параметричні розсіювачі.
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Volume master's thesis is 106 pages, which includes 33 illustrations, 6 tables, 28
bibliographic titles for references.
Relevant issues considered secondary signal processing response of nonlinear
radar. The purpose of the study was floated on the probing signal spectrum of the
signal response of a nonlinear lens radilokatsiyi. The existing design nonlinear
radilokatoriv, a table with comparisons of their characteristics.
The analysis of the secondary field of nonlinear radar, it was shown how its
characteristics vary depending on the type of irradiated nonlinearity.
Nonlinear radar, secondary signal response microstrip line rozsivachi nonlinear,
parametric fertilizer.

20
15
РА

О
.О
.Г
ат

аш

ов

,К
іВ

Пояснювальна записка
до магістерської дисертації
на тему: «Методи обробки вторинного сигналу у
нелінійній радіолокації »

Зміст
Вступ ......................................................................................................................... 9
1

Огляд методів НЛ в задачах ТЗі .................................................................... 11
1.1 Загальні відомості про нелінійні радіолокатори....................................... 12
Принцип нелінійного перетворення ....................................................... 14

1.3

Еквівалентная схема діода і апроксимація його характеристик .......... 16

1.4

Дія випромінювання нелінійного радіолокатора на основні

20
15

1.2

характеристики напівпровідникових елементів ............................................. 21
Параметри нелінійних локаторів ............................................................ 28

РА

1.5

,К
іВ

1.6 Основні характеристики нелінійних радіолокаторів .............................. 30
1.7

Особливості тактики роботи з локатором. ............................................. 33

1.8

Сучасні моделі нелінійних локаторів ..................................................... 41

ов

2 Аналіз роботи нелінійного розсіювача ............................................................ 50
2.1 Підготовка до роботи з нелінійним радіолокатором ................................ 50

аш

2.2 Формування відбивної решітки з нелінійних розсіювачів ...................... 58

О
.О
.Г
ат

2.3 Формування відбиваючої решітки з параметричних розсіювачів .......... 67
3 Природа виникнення вторинного поля ............................................................ 73
3.1 Реєстрація вторинного поля ........................................................................ 73
3.2 Способи виявлення та ідентифікації нелінійного об'єкта ....................... 75
3.3 Ідентифікація об'єкта ................................................................................... 76
3.4 Метод відновлення виду нелінійності по розсіяному полю. ................... 79

4. Розрахункова частина ....................................................................................... 83
4.1 Розрахунок схеми ......................................................................................... 83
4.2 Розрахунок параметрів діода ...................................................................... 84

5. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях .................................... 90

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих виробничих
чинників при виконані науково–дослідної роботи......................................... 90
5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та
виробничої санітарії. .......................................................................................... 91

20
15

5.2.1 Електробезпека ....................................................................................... 91
5.2.2 Мікроклімат робочої зони ..................................................................... 94
5.2.3 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплейних

терміналів персональних електронно–обчислювальних машин. .............. 95

РА

5.2.4 Виробничий шум.................................................................................... 95
5.2.5 Основні заходи щодо забезпечення комфортних та безпечних умов

,К
іВ

на робочих місцях користувачів персональних електронно–
обчислювальних машин. ................................................................................ 96
5.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях ............................................................ 98

ов

5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації

аш

........................................................................................................................... 98
5.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення

О
.О
.Г
ат

персоналу при надзвичайних ситуаціях. ...................................................... 99
5.3.3. Пожежна безпека ................................................................................ 101

Висновки .............................................................................................................. 104

Перелік посилань................................................................................................. 105

Вступ
Однією з найбільш складних завдань у сфері захисту інформації є пошук
вмонтованих електронних пристроїв, що не використовують радіоканал для
передачі інформації, а також радіозакладок, що знаходяться в пасивному
(невипромінюючому) стані. Традиційні засоби виявлення такі, як панорамні
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радіоприймачі, аналізатори спектра або детектори поля, в цьому випадку
виявляються неефективні. Візуальний огляд також не гарантує виявлення

подібних ЗУ, так як сучасні технології дозволяють виготовляти їх з будь-яким
видом камуфляжу, ховати в елементах будівельних конструкцій та інтер'єру.

РА

Саме ця проблема і призвела до появи абсолютно нового виду
пошукового приладу, що отримав назву нелінійного радіолокатора. Своєю
підслуховуючих пристроїв.

,К
іВ

назвою він зобов'язаний закладеному фізичним принципом виявлення
Нелінійні локатори (радіолокатори) відносяться до апаратних технічних

ов

засобів захисту інформації і застосовуються для виявлення і локалізації засобів
підключення і знімання мовленнєвої інформації, вмонтованих в меблі,

аш

предмети інтер'єру, будівельні та огороджувальні конструкції, інженерні
комунікації. Нелінійні локатори здатні виявляти елементи, до складу яких
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входять напівпровідникові компоненти, електронні та радіомікрофони
(жучки), окремі електронні плати. В свою чергу радіолокатори здатні
здійснювати контроль будівельних конструкцій (цегляної кладки, стінових
панелей, бетонних і залізобетонних монолітів, тощо) з метою виявлення
прихованих предметів (дротів, в тому числі оптичних, арматури, різних
неоднорідностей і сторонніх тіл), пустот, місць установки закладних,
підслуховуючих пристроїв, а також отримати для аналізу зображення
внутрішньої структури досліджуваного об'єкта. При цьому не має значення,
активне або пасивне джерело небезпеки. Пристрої нелінійної локації
(радіолокатори)

здійснюють

пошук

шляхом

випромінювання

високочастотних імпульсів та аналізу відбитого сигналу. Якщо досліджуваний
об'єкт відображає сигнал, що містить (крім основної частоти) другу, третю і

більш високі гармонійні складові, це говорить про наявність електронних
складових. Радіолокатори отримують зображення, за своєю природою
нагадують рентгенівські, при цьому для діагностики не вимагається
двосторонній підхід до досліджуваного об'єкта, так як прилади працюють на
віддзеркаленні, і робота з ними абсолютно безпечна для оператора в силу
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низької потужності випромінювання (<10 мВт). Застосування нелінійних
локаторів (радіолокаторів) дозволяє оперативно і точно виявити і локалізувати
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джерело витоку інформації.

1 Огляд методів НЛ в задачах ТЗі
Робота нелінійного радіолокатора заснована на опромінюванні об'єкта
спектрально-чистим НВЧ - сигналом і на здатності об'єкту до прямого
спектрального перетворення зондуючого сигналу і відбиттю його на
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гармоніках частоти зондування. Ці явища можливі за наявності у складі

об'єкту елементів з нелінійними вольт-амперними характеристиками (ВАХ),
або, як їх звичайно називають, нелінійних елементів - діодів, транзисторів,
інтегральних мікросхем.

РА

Серед реальних об'єктів нелінійні властивості найсильніше виражені у

напівпровідникових n-p переходах, а також притискних металевих контактах.
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Саме ці нелінійні елементи і представляють об'єкт пошуку для нелінійного
радіолокатора.

Параметри нелінійних локаторів:
▪ чутливість приймача

ов

▪ частота випромінювання

аш

▪ режим випромінювання (безперервний і імпульсний)
▪ ергономічні параметри

В процесі роботи нелінійні радіолокатори виконують три основні
детектування

О
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ат

функції:

ідентифікація об'єкта.

(виявлення),

визначення

місцезнаходження

і

Ідентифікація об'єкта проводиться по результату

аналізу відбитого сигналу об'єкта, що знаходиться в зоні дії випромінювання
антени. У тих моделях НРЛ, які приймають відгук від об'єкта одночасно на
другій і третій гармоніках випромінюваного сигналу, ідентифікація об'єкта
звичайно відбувається шляхом порівняння рівнів сигналів обох приймальних
трактів по показах лінійних індикаторів. Як правило, електронні об'єкти з
напівпровідниковими переходами генерують сигнал на другій гармоніці
випромінюваного сигналу на 20-40 дБ потужніший, ніж на третій. “Хибні”
переходи, навпаки, генерують сигнал на третій гармоніці на 20-40 дБ
потужніші, ніж на другій. Будь-який НЛ повинен мати в своєму складі

додаткову апаратуру - гнучкий волоконно-оптичний прилад (для візуальних
спостережень), металодетектори, зуболікувальні дзеркала, м'які молотки,
ліхтарики

і

навіть

іноді

рентгенівську

апаратуру.

При роботі із НЛ найчастіше можливо не тільки виявляти електронні
пристрої, але й визначити їхній тип при прослуховуванні демодульованих
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аудіосигналів.

Методи нелінійної радіолокації застосовні також для дистанційного виявлення
малорозмірних об'єктів. Тут об'єктами пошуку можуть стати різні

радіокеровані пристрої, пристрої промислового шпигунства, стрілецька зброя,

РА

уламки літаків і вертольотів, переносні радіостанції (у тому числі і вимкнені)

і т,д. Об'єктами пошуку можуть бути також спеціальні нелінійні мітки,
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використовувані для прихованого позначення різних об'єктів і ділянок
місцевості, а також людей (наприклад, рятувальників в важкодоступних

ов

місцях).

аш

1.1 Загальні відомості про нелінійні радіолокатори
Проблема пошуку закладних пристроїв, що не використовують
радіоканал для передачі інформації і призвела до появи абсолютно нового
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виду пошукового приладу, що отримав назву нелінійного радіолокатора.
Своєю назвою він зобов'язаний закладеному фізичним принципом виявлення
підслуховуючих пристроїв.
Справа в тому, що технічні засоби промислового шпигунства є

радіоелектронними пристроями. До їх складу входять напівпровідникові
елементи (діоди, транзистори, мікросхеми), для яких характерний нелінійний
вид вольт-амперної характеристики, що зв'язує протікає через р-n-перехід
електричний ТОКIО з прикладеною напругою і (Рис.1.1, а). Наявність такого
нелінійного зв'язку призводить до виникнення на виході
напівпровідникового приладу нескінченно великої кількості змінних напруг
(гармонік) з частотами fn = nхfo, де n = 1,2,3, .. (будь-яке натуральне число), а

fo- частота зондуючого сигналу , чинного на вході напівпровідникового
приладу. Сам факт виникнення сигналу з частотою fo на вході
напівпровідникового елемента зобов'язаний явищу наведення ЕРС і струмів в
випадкових антенах, якими можуть виявитися провідники друкованих плат
або інші компоненти ЗУ при опроміненні їх високочастотним сигналом.

20
15

Таким чином, нелінійний локатор - це прилад, який реалізує наступний
принцип: випромінює електромагнітну хвилю з частотою fo, а приймає

перевипромінені сигнали на частотах f. Якщо такі сигнали будуть виявлені,
на можливу приналежність до ПП.

РА

то в зоні дії локатора є напівпровідникові елементи, і їх необхідно перевірити
Відповідно до вищесказаним нелінійний радіолокатор виявляє тільки

,К
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радіоелектронну апаратуру і, на відміну від класичного лінійного
радіолокатора, не «бачить» віддзеркалень від навколишніх предметів, тобто
володіє високою вибірковістю.

ов

Джерелами перешкод для його роботи можуть служити контакти із
слабким притиском, для яких характерна наявність проміжного окисного

аш

шару (звалені разом металеві канцелярські скріпки, монети; плетені сітки)
або просто піддані корозії метали. У рідкісних випадках (при великій
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потужності випромінювання) небажаний ефект можуть дати паяні та зварні
з'єднання.
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а)

б)

РА

Рис. 1.1 – Вольт-амперні характеристики сполук, що викликають появу вищих гармонік в

перевипромінюваному сигналі: а - характеристика р-n-переходу напівпровідникового
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приладу; б - характеристика випадкового переходу «метал-оксид-метал»

Причина виникнення зазначених перешкод пов'язана з тим, що слабкі
металеві контакти, як правило, представляють собою квазінелінійні елементи

ов

з нестійким р-n-переходом, викликаним наявністю окису на поверхні металів.
У фізиці напівпровідників подібні структури відомі як «метал - оксид - метал»,

аш

а нелінійні елементи такого типу називаються МОМ-структурами. Вольтамперна характеристика випадкового з'єднання, на відміну від характеристики
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р-n-переходу, звичайно симетрична. Зразковий вид її показаний на Рис.1.1, б.

1.2 Принцип нелінійного перетворення
Робота нелінійного радіолокатора заснована на опроміненні об'єкта

спектрально-чистим НВЧ-сигналом і на здатності об'єкта до прямого
спектрального перетворення зондуючого сигналу і перевідбитті його на
гармоніках частоти зондування. Ці явища можливі при наявності в складі
об'єкта елементів з нелінійними вольт-амперними характеристиками (ВАХ),
або, як їх зазвичай називають, просто нелінійних елементів - діодів,
транзисторів, інтегральних мікросхем.
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діода, гармонійний сигнал і крива відгуку

РА

Рис. 1.2 – Статична вольт-амперна характеристика ідеалізованого напівпровідникового
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З теоретичних основ радіотехніки відомо, що спектр відгуку нелінійного
елемента завжди відрізняється від спектра впливаючого сигналу, причому
набагато ширше його. Візьмемо статичну ВАХ нелінійного елемента i = f (u),
степенний ряд:

ов

наприклад напівпровідникового діода (Рис.1.2). Її можна розгорнути в

аш

i  i0  a1u  a2 u 2  a3u 3  ...,

де io - струм спокою в робочій точці, a1 - крутизна ВАХ в робочій точці, a2
- перша похідна крутизни, a3 - друга похідна крутизни і т.д. При впливі на
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нелінений елемент гармонічного сигналу u = Uоcoswt, де Uо - амплітуда
сигналу, w = 2pf - кругова частота сигналу, відгук нелінійного елемента буде
мати вигляд:

1
3
1
1
i ВІДГ  (i0  a2U 02 )  (a1U 0  a3U 03 ) cos wt  a2U 02 cos 2wt  a3U 03 cos 3wt...,
2
4
2
4

Хоча при впливі гармонічного сигналу на нелінійне з'єднання струм

відгуку має нескінченний спектр, що містить всі гармоніки, на практиці ВАХ
апроксимують кінцевим статечним многочленом. Причому номер найвищої
гармоніки визначається степенем многочлена.
Серед реальних об'єктів нелінійні властивості найсильніше виражені у

напівпровідникових pn-переходів, а також притискних металевих контактах.
ВАХ більшості напівпровідникових переходів, що входять в усі елементи

сучасної РЕА, близькі до квадратичних. Саме ці нелінійні елементи і являють
об'єкт пошуку для нелінійного радіолокатора. ВАХ контактів різнорідних
металів, а також контактів метал-оксид-метал, що виникають в результаті
корозії, аппроксимируются многочленом третього степеня. Такі контакти
прийнято називати "помилковими" переходами. Коли локатор опромінює
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напівпровідниковий перехід, відгук на другій гармоніці значно сильніше, ніж
на третій.

При опроміненні же металевих контактів, навпаки, більш сильний відгук
на третій гармоніці. Якісні НЛ здатні порівнювати інтенсивність сигналів на

РА

другій і третій гармоніках і тим самим допомагають оператору відрізняти
напівпровідникові переходи від помилкових. Правда, для цього локатору
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необхідно два приймача з добре ізольованими каналами, що підвищує вартість
пристрою.

ов

1.3 Еквівалентная схема діода і апроксимація його характеристик
На сьогоднішній день існують різні підходи до моделювання процесу

аш

нелінійного розсіювання. У даній роботі застосовується метод еквівалентних
схем, який зручний для опису найпростішої моделі НР у вигляді антен з
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відомими параметрами, навантаженої на нелінійний елемент. В якості моделі
нелінійного елемента розглядається діод, з'єднаний з коливальним контуром.
Еквівалентна

схема

діода

відома,

а

вольт-амперна

характеристика

апроксимується аналітичною функцією. Виклад фізичних процесів в самому
р-n переході виходить за рамки даної роботи. В ході моделювання не
наважується питання про розподіл струмів по поверхні антени і определенія
соответствующіх просторових і поляризаційних характеристик. Метою є опис
амплітудних і фазових співвідношень параметрів падаючого на СНР ЗС і
нелінійних продуктів, що утворюються на частоті субгармонік ЗС.
Еквівалентна схема напівпровідникового діода включає в себе бар'єрну

ємність С(U), нелінійну провідність g(U), послідовний опір rs, індуктивність
введення Lв, і ємність патрона Св (рис. 1.3).

Залежність бар'єрної ємності С(U) від напруги
визначається вольт-кулоновской характеристикою
qД(U):
C (U ) 

aq Д (U )
dU



C Д U кn

(1.1)

(U к  U ) n

20
15

де Uк - контактна різниця потенціалів; СД -

Рис. 1.3 – Еквівалентна
схема напівпровідникового
діода

ємність при нульовому напрузі (U = 0); n - параметр,
що залежить від розподілу домішок в р-n переході.

залежність

РА

Типова

диференціальної ємності С від
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напруги

U

для

n

=

1/3

представлена на рис. 1.4 (графіки
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аш

ов

побудовані

для

діода,

використовуваного

в

параметричних пристроях НВЧ
діапазону). При напружених U> 0,
коли діод відмикається, зростає і
дифузійна ємність Сдиф, володіє

Рис. 1.4 – Типова залежність бар'єрної ємності
р-n переходу від напруги U для НВЧ германієвого
дифузійного діода. Пунктиром показаний
приблизний вигляд вольт-амперної
характеристики діода.

своєю

вольт-кулонівською

характеристикою. Величина цієї
ємності залежить від частоти. На

низьких частотах вона пов'язана з провідністю р-n переходу g(U) і часом життя
основних носіїв заряду τ співвідношенням:
1
Сдиф  g (U )
2

(1.2)

Формула (1.2) справедлива на низьких частотах ω << τ. При ω>1/τ
величина дифузійної ємності зменшується, однак її вплив позначається аж до
дуже високих частот (десятки і сотні мегагерц). Провідність діода різко
збільшується при відмикання діода. При великих негативних напругах на діоді

настає пробій. Втрати в діоді визначаються не тільки провідністю g(U), але і
послідовним опором rs. Параметр rs майже не залежить від напруги, але дещо
зменшується із зростанням частоти (особливо в НВЧ діапазоні).
Індуктивність введення Lв і ємність патрона Сп являють собою паразитні
параметри діода. Вплив ємність патрона Сп зводиться до того, що зменшується
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коефіцієнт модуляції ємності, рівний відношенню девіації ємності до її
середньому значенню.

Еквівалентну схему діода (рис. 1.3) можна дещо спростити, вважаючи

елементи Lв, Сп і rs частиною зовнішньої коливальні системи. Далі буде

РА

використовуватися спрощена схема, що складається з нелінійної ємності С(U)
і нелінійної провідності g(U) (рис. 1.5).
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Проведемо апроксимацію вольткулоновской характеристики
нелінійної ємності. Нехай напруга на

ов

діоді одно U = Е + u, де E постійний зсув, u - змінна складова

аш

напруги. Тоді вираз (1.1) можна записати

Рис. 1.5 – Спрощена еквівалентна у вигляді:
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схема напівпровідникового діода.

dq Д (U )
dU

Тут С 0 

С Д U kn

(U k  E ) n



dq Д (u  E )
dU



C Д U kn
(U k  E  u )

n



C0

u 
1  
 u0 

n

(1.3)

- статистична ємність діода; u0 = Uк-E.

Перейдемо від диференціальної ємності

dq Д (U )
dU

безпосередньо до

вольт-кулонівській характеристиці.
1 n

Cu 
u 
q Д (u  E )   C (u  E )dU   0 0 1  
1  n  u0 

 const

(1.4)

Константа вибирається з умови qд = 0 при нульовому повному напрузі
на діоді U = u + E. Для величини змінної складової заряду q(U) (q (U) = 0) з
(1.3) слідує:
(1.5)
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1n
C0u0  
u  
q Д (U )  q Д (u  E )  q Д ( E ) 
1  1  
1  n   u0  



Для подальших розрахунків зручно виділити з функції q(U) лінійну і
нелінійну (по напрузі) компоненти:

dq(0)
u  q~(u )  C0 u  q~(u )
du
 
1   1  u
  u 0






1 n

(1.6)


C u
0



РА

q(U ) 

Cu
q~ (u )  0 0
1 n

(1.7)
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У загальному випадку напруга і в (1.4) - (1.7) має вельми складний
гармонійний склад. У одноконтурному генераторі основну роль відіграють
коливання тільки двох частот - накачування зі і субгармонік ω/2. Тому

ов

представимо змінну складову напруги в наступному вигляді:

2

t  2 )  A1 cos(1 )  A2 cos( 2 )

(1.8)

аш

u  u1  u2  A1 cos(t  1 )  A2 cos(

Тут А1 і Ф1 - амплітуда і фаза накачування; А2 і Ф2 - амплітуда і фаза
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субгармонік. Далі величини, що відносяться до накачування, будуть
забезпечуватися індексом 1, а величини, що відносяться до субгармонік, -

індексом 2.

З усіх гармонійних складових заряду q(U) будуть розглядатися тільки

компоненти з частотами ω і ω/2, амплітуди яких (синусоїдальна і
косинусоидальной) відповідно рівні:

qsi 
qci 

1


1



2

 q (u)  sin(  )d ,
~

i

i

0

2

 q (u)  cos( )d , i  1,2
~

i

0

i

(1.9)

Найбільш простий і ефективний спосіб наближеного подання вольткулоновской характеристики полягає в розкладанні функція q(U) в ряд за
ступенями змінної напруги u = u1 + u2, Це розкладання має вигляд:
q(u )  C 0 u   1u 2   2 u 3   3u 4   4 u 5  ... 
n  C 0 u 2 n(n  1)  C 0 u 3 n(n  1)(n  2)  C 0 u 4


 ...
2!u 0
3!u 02
4!u 02

(1.10)
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 C0 u 

При цьому розкладання для нелінійної складової q(U) починається з
квадратичного члена:

~(u)  q(u)  C u   u 2   u 3   u 4   u 5  ...
q
0
1
2
3
4

РА

(1.11)

Перші чотири коефіцієнта σк в (1.11) рівні:

з плавним переходом

1 

1 

1 C0
1 C0
5 C0
7 C0
; 1 
; 1 
; 1 
;
2
3
4 u0
4 u0
64 u 0
124 u 04

,К
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для діодів з різким переходом

1 C0
2 C0
3 C0
7 C0
; 1 
; 1 
; 1 
;
2
3
6 u0
27 u 0
162 u 0
243 u 04

u  u1  u 2  A1 cos(1 )  A2 cos( 2 )

підставляється

в

(1.11)

і

аш

розкладання

ов

При полиномиальной апроксимації обчислення Фур'є-амплітуд заряду
вибираються члени, що містять соsФ1,2 та sinФ1,2. Нижче наведені вирази для
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Фур'є-амплітуд заряду, обчислені з урахуванням членів до п'ятого ступеня
включно (тут α = φ1-2φ2):
A22 
5
3

qs1 
  1   3  A12  A22   sin(  )  A1 A22 4 sin( 2 ),
2 
16
2

qc1 

A22 
9

  2   3  A12  A22   cos( ) 
2 
2


 3
3 
15
15
5
5

 A1   2  A12  A22    4  A14  A24  A12 A22  A24 cos(2 )  
2 
8
4
16
2

 4

5
3

qs 2   A1 A2   1   3  A12  A22   sin(  )  A12 A22 4 sin( 2 ),
8
2



3

qc1  A1 A2   1   3  A12  2 A22   cos( ) 
2


 3
3 
5
15
5
 15

 A2   2  A12  A22    4  A14  A24  A12 A22  A12 A22 cos(2 )  
2 
8
4
8
8

 4

(1.12)

Поряд з нелінійною ємністю р-n перехід в напівпровідникових діодах
володіє і нелінійної провідністю. Нижче представлена поліноміальна
апроксимація вольт-амперної характеристики діода I(U).
Аналогічно тому, як було зроблено раніше для заряду, розглядається
ступенями і починається з лінійного члена:
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змінна складова струму i(u)  I ( E  u)  I ( E) . Розкладання цього струму в ряд за

i(u)  g 0 u  y1u 2  y2 u 2  y3u 2  y4 u 2  

(1.13)

Тут провідність в робочій точці по відношенню до слабкого сигналу.
Виділення з функції і(u) лінійної складової g0u:

РА

i(u)  g 0u   (u)

Причому розкладання для τ(u) починається з квадратичного члена:
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 (u)  y1u 2  y2 u 2  y3u 2  y4 u 2  

Обмежившись трьома членами в розкладанні i(u), обчислюються амплітуди
гармонійних складових струму:

1
 1 A22 sin( 2 )
2
1
1
 1
ic1   2 A1  A12  A22    1 A22 cos(2 )
2
2
 2
i s 2   1 A1 A2 sin( 2 )

ов

i s1 

аш

(1.14)
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ic1 

3
1 

 2 A2  A12  A22    1 A1 A2 cos(2 )
2
2 


1.4 Дія випромінювання нелінійного радіолокатора на основні
характеристики напівпровідникових елементів
Вплив НВЧ поля високого рівня потужності істотно змінює стаціонарні

вольт-амперні характеристики напівпровідників, наприклад, діодів, внаслідок
появи значного термоструму гарячих носіїв заряду через p−n-перехід.
Розглянуті

теоретичні

та

експериментальні

дослідження

ефекту

виникнення негативного диференціального опору (НДО) на вольт-амперних
характеристиках НВЧ діодних структур на основі кремнієвих p−n-переходів
при впливі на них відносно високого рівня НВЧ потужності (до 1 Вт).

В експериментах досліджувався вплив відносно високого рівня НВЧ
потужності на стаціонарні ВАХ НВЧ діодів типу 2614А (потужні НВЧ діоди
на основі кремнієвих p−n переходів, здатні розсіювати НВЧ потужність в 1 Вт
за нормальних умов протягом 3000 год, гранична частота роботи становить 5
ГГц, ефективний час життя неосновних носіїв заряду не менше 10 нс, ємність
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корпуса Ck становить 0,35 пФ, індуктивність корпусу Lk на частоті 1,5 ГГц

дорівнює 0,45 нГн, напруга пробою за нормальних умов – 35 В). При
дослідженні

реалізовувалося

паралельне

включення

НВЧ

діода

в

мікросмужкову лінію передачі з хвильовим опором 59 Ом і узгодженим

РА

навантаженням, при цьому електричний вектор НВЧ поля було орієнтовано
перпендикулярно площині p−n-переходу. Орієнтація вектора НВЧ поля
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пов’язана з електричним ефектом, який полягає в появі змінного і зміні рівня
постійного (детектуванні) струмів при наявності в поперечному напрямі  y 
постійного електричного поля  E0  , а в повздовжньому напрямі  x  змінного

 Ex  E1cost  .

Для аналізу поперечного струму детектування

ов

поля

аш

використовується рівняння дрейфу для квазіімпульсів Px і Py носіїв заряду
(векторних величин, аналогічних імпульсу, що характеризують стан
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квазічастинки в періодичних системах, наприклад, кристалічній решітці)

dPy
dt

 eE0 

Py

y

;

dPx
P
 eE1 cos t  x ;
dt
x

(1.15)

(де e − заряд електрона; t − час;  x ,  y − тривалість релаксації Px і Py

відповідно), звідки
Py  e y E0 ;





Px  e x E1  cos t   x sin t  1   2 x2 ,

(1.16)

тоді з аналізу постійної складової рівняння розігріву носіїв струму
W  W0  ePy E0 
W  W0  W  W0
dW ePx Ex 
,

1  lx

1  l y

dt
m0 x 
W0  m0 y 
W0 
w

(1.17)

(де W − енергія носіїв; W0  W при Ex  E0  0 ; m0x і m0 y − компоненти
тензора ефективної маси носіїв на дні зони провідності по осям x і y ; l x і l y

− коефіцієнти першого члена розкладу функцій

 W  W0 
1
 f
 та
m0 x
W
0



 W  W0 
1
 f
 в ряд Тейлора;  w − час релаксації енергії) отримується
m0 y
 W0 

вираз для зміни густини постійного струму









2m0 x 1   2 x2 EП2 Y





E02 l y  lx 


ly



E12lx x m0 y
2  2
2
 E0 EПY  E0 

2l y m0 x y 1   2 x2






РА

e



 x E0 E12n  EП2 Y

2
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j0 y  j0 y  j0 y |E1 0 

m0 yW0
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(де n − концентрація носіїв заряду; EП2 Y 

l y e2 y w








;

(1.18)

− квадрат напруженості

граничного поля в поперечному напрямі), котрий визначає детекторний ефект

ов

зміни густини постійного струму в поперечному напрямі при появі НВЧ поля
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в повздовжньому напрямі.

Сигнал з частотою 1000 МГц (частота

зондування більшості НР знаходиться в межах
600…980 МГц) через регульований атенюатор
подається на НВЧ діод. Для зменшення
впливу теплового розігріву діодної структури
при прямих напругах зсуву ВАХ вимірюється
з використанням характерографа з частотою
розгортки 100 Гц. На рис. 2.3 приведені

Рис. 1.6 – Експериментальні експериментальні ВАХ НВЧ діода для різних

вольт-амперні характеристики значень потужності вхідного сигналу

P0

НВЧ діода для різних значень (криві 1–4).
потужності вхідного сигналу,
мВт: 1 – 0; 2 – 150; 3 – 350; 4 –
500

Згідно результатів експерименту, при

напрузі на діоді Vd  150 мВ на ВАХ
з'являється область НДО. Величина НДО з

ростом потужності вхідного сигналу в діапазоні значень від 150 до 500 мВт
збільшується.
З експериментальних кривих на рис. 1.6 видно, що приведена ширина
ділянки НДО прямо пропорційна потужності вхідного сигналу.
При моделюванні НВЧ діода, включеного паралельно в мікросмужкову
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лінію передачі, використовується еквівалентна схема, представлена на рис.
1.7. Елементи еквівалентної схеми моделюють напівпровідникову структуру
діода у вигляді паралельного з'єднання нелінійного опору R і ємності C .

Опір бази діодної структури не залежить від величини струму і значно

РА

менше нелінійного опору R області просторового заряду до напруг зсуву V ,

менших контактної різниці потенціалів Vk . При V  Vk величину R вважаємо

,К
іВ

постійною і визначаємо як R  l / S , де  , l , S – питомий опір, товщина та
площа поперечного перерізу діодної структури. Нелінійний опір

R

визначений як середній опір p−n-переходу по першій гармоніці НВЧ струму
2

2

аш

ов

 2T
  2T

VA
R
, де I    I (V )sin tdt     I (V )cos tdt  , (1.19)
I
T 0
 T 0

V  V0  VA sin t ,
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де V0 і VA – величина постійної напруги і амплітуда змінної напруги на
НВЧ діоді, I – струм через активний опір R , T – період НВЧ коливань.
Ємність напівпровідникової структури  C  дорівнює сумі бар'єрної  Cb 

та дифузійної  Cd  ємностей,
C  Cb  Cd .

Величини бар'єрної та дифузійної ємностей визначаються як середні по
першій гармоніці НВЧ струму з використанням співвідношень

Cb  S

 0  e  n  p

2 Vk  V   n  p 

,

Cd  

dI
, (1.20)
dV

де n і p – концентрації електронів і дірок в n 
і p  областях p−n-переходу відповідно;  –
ефективний час життя неосновних носіїв заряду,
Еквівалентна що визначається, в структурах з короткою базою,
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Рис. 1.7 –

схема мікросмужковоїї лінії часом дифузії носіїв через базу та швидкістю
передачі

з

паралельно рекомбінації носіїв на контакті;
включеним НВЧ діодом

 – відносна

РА

діелектрична проникність;  0 – діелектрична

проникність вакууму.

Корпус діода модельований елементами Lk і Ck , а мікросмужкова лінія –

,К
іВ

вхідною провідністю Y0 в площині включення діода.

При математичному моделюванні протікання струму через діод
НВЧ полі,

 eVk  Tn  T0  eV  
eDn n p 0 S 
exp 
  1 


nkT
T
nkT
Dn n 
0
n
n



 

аш

I V  

ов

використовується вираз, що враховує ефект розігріву вільних носіїв заряду в
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 eV  Tp  T0  eV  
eD p pn0 S 


k

  1 ,

 
exp 
D p p 
 nkT0  Tp  nkTp  



(1.21)

де Dn , D p ,  n ,  p , Tn , T p – коефіцієнти дифузії, часи життя та температури

електронів і дірок відповідно, T0 – температура решітки, n p 0 і pn0 –
концентрації неосновних носіїв заряду в p – і n – областях p−n-переходу, k

– стала Больцмана.

Оскільки в експериментах використовується сигнал з низькочастотної

частини НВЧ діапазону (1000 МГц), то при розрахунках не враховуються
ефекти, пов'язані з фактичним часом релаксації енергії та квазіімпульсу
вільних носіїв заряду.
При розрахунках враховується, що послідовно з НВЧ діодом у колі

живлення включений постійний низькоомний опір

Rl . Вольт-амперна

характеристика I Vd  визначається з рішення рівняння
Vd  V0  Ic Rl ,
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1T
де I c    I V   I  dt , I  j0 ylS , I – величина зміни струму за
T0
рахунок детекторного ефекту (див. (1.6)).

Амплітуда НВЧ напруги VA розраховується за величиною поглиненої
діодом НВЧ потужності P з співвідношення
P  VA  2 R .

РА

2

Для обчислення величини поглиненої НВЧ потужності використовується

,К
іВ

вираз



2

P  P0 1  N  M

2

,

(1.22)

де P0 – падаюча на діод НВЧ потужність; N  Y /  2Y  Y0  – коефіцієнт

ов

відбиття НВЧ сигналу від діода; M  2Y0 / Y  2Y0  – коефіцієнт проходження

діода.

1

аш

1
НВЧ сигналу; Y  jCk   jk Lk   jC  1 / R  



– комплексна провідність

О
.О
.Г
ат

Розрахунки, виконані з використанням вище приведеної моделі, показали,

що при подачі НВЧ сигналу на діод при негативних і невеликих позитивних
напругах зсуву значна частина потужності поглинається.
При апроксимації експериментальних даних на інтервалі від -600 до 1050

мВ для різних значень потужності вхідного сигналу використовується
алгебраїчний поліном ступеня k  11. З рис. 1.6 видно, що отримані функції
інтерполювання

наближені

до

теоретичних,

причому

відхилення

експериментальних даних від теоретичних зростає зі збільшенням потужності
вхідного сигналу (величина абсолютної похибки прямо пропорційна P0 ).
Погіршення точності може бути пов’язане з використанням спрощеного
виразу (1.20), що враховує ефект розігріву вільних носіїв заряду в НВЧ полі.

Слід звернути увагу на те, що критичні точки максимуму і мінімуму в Nподібних ВАХ мають певні закономірності. Максимум N-подібної ВАХ зі
збільшенням P0 зміщується вліво, а мінімум залишається в вузькому інтервалі
значень напруги на діоді (від 740 до 760 мВ), тобто збільшення ширини
ділянки НДО відбувається за рахунок зміщення максимуму.
абсолютного

значення
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Залежність

крутизни на ділянці з НДО від потужності

вхідного сигналу для нелінійного елемента
представлена на рис. 1.8.При апроксимації
даних

РА

експериментальних

залежності

абсолютного значення крутизни ділянки з НДО

абсолютного значення крутизни

від

рівня

,К
іВ

S  P0 

Рис. 1.8 – Залежність

вхідної

потужності

використовується алгебраїчний поліном виду

y  ax3  bx2  cx  d ,

області НДО від рівня

для

якого

ов

потужності вхідного сигналу

y = S  P0  ,

A / B,

x = P0 ,

Вт,

аш

a  14,3822 , A 2 B4 , b  11,9411 , AB3 , c  3,8133 , B 2 і d  0,028 , A / B ,
при цьому середньо-квадратична похибка становить 2%.
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Згідно рис. 1.8, можна виділити три області: перша – область
рівномірного розігріву носіїв ( P0 від 0 до 200 мВт), для неї характерне

збільшення абсолютного значення крутизни за параболічним законом,
значущим є ефект детектування, вплив якого на залежність S  P0  зі
збільшенням P0 зменшується; друга область – перехідна ( P0 від 200 до 300

мВт), на ній абсолютне значення крутизни майже не змінюється, одночасно
діють обидва ефекти – детектування і розігріву носіїв; третя – область
інтенсивного розігріву носіїв заряду ( P0 від 300 мВт), для неї характерне
збільшення абсолютного значення крутизни за експоненціальним законом,
при цьому суттєвий вплив вносить ефект розігріву носіїв, при чому зі
збільшенням P0 значущість впливу ефекту детектування на залежність S  P0 

зменшується.
Отже, НВЧ випромінювання НР, величина потужності якого досягає
100…800 мВт, впливає на характеристики струмопереносу в структурах на
основі p−n-переходів. Це пов’язано з розігрівом носіїв заряду і детекторним
ефектом. Ці внутрішні ефекти спричиняють виникнення негативного
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диференціального опору на вольт-амперних характеристиках діодних
структур під час дії зондуючого сигналу нелінійного радіолокатора. Тобто при

зондуванні напівпровідникового НРс відносно потужним ЗС НР здійснюється
перерозподіл енергії ЗС на спотворення характеристик нелінійної структури

,К
іВ

варіюванні рівня потужності ЗС НР.

РА

НРс і як наслідок, видозміну картини розсіювання сигналу відгуку при

1.5 Параметри нелінійних локаторів

Процес виявлення об'єкта в умовах нелінійної радіолокації повністю

ов

аналогічний традиційної локації при спостереженні об'єктів з активним
відповіддю в режимі впізнання. Отже, потужність відгуку об'єкта на n-й

аш

гармоніці (а значить, і ефективність виявлення) знаходиться в прямій
залежності від потужності випромінювання локатора і в зворотній - від
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квадрата частоти його випромінювання та номера прийнятої гармоніки. Чим
нижче частота випромінювання НЛ, тим менше загасання як зондуючого
сигналу, так і сигналу відгуку від об'єкта.
Таким чином, частота випромінювання - один з основних параметрів

НРЛ. Для більшості нелінійних локаторів вона - близько 915 МГц (відповідно,
друга гармоніка 1830, а третя - 2745 МГц). Рідше використовують частоту
порядку 888 МГц (відповідно, друга гармоніка - 1776, а третя - 2664 МГц). Як
правило, локатори працюють на одній фіксованій частоті, однак деякі мають
декілька каналів. Оскільки локатори з обмеженою частотною смугою часто
конфліктують з іншими електронними пристроями, переважніше НЛ з досить
широким діапазоном частот і автоматичним знаходженням вільних каналів.
Так, в США на частоті 888 МГц можлива інтерференція з сигналами

стільникових телефонів. Хоча потужність випромінювання принципово
підвищує знаходжувальну здатність локатора, не менш важлива і чутливість
приймача. НЛ з низькою потужністю випромінювання, але з досить чутливим
приймачем може володіти більш високими характеристиками по виявленню,
ніж потужний локатор з малочутливим приймачем. Крім того, потужний НЛ
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може ненавмисно вивести з ладу електронні пристрої, а також нанести шкоду
здоров'ю людей.

З потужністю випромінювання пов'язаний режим випромінювання.
Більшість нелінійних радіолокаторів працюють в безперервному режимі і

РА

потужність їх випромінювання практично не перевищує 3 Вт. Нелінійний

локатор з потужністю 2 Вт здатний виявити підслуховуючий апарат всередині
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бетонної стіни на відстані декількох сантиметрів від антени або захований
глибоко в грунті. Локатори з більш низькою потужністю (50-100 мВт)
виявляють такі прилади тільки в двох сантиметрах від антени.

ов

Деякі вітчизняні НЛ використовують імпульсний режим, що має свої
переваги. Локатор, працюючий в імпульсному режимі, споживає значно

аш

менше електроенергії, що знижує вимоги до джерела живлення. Крім того, при
потужності в імпульсі, що досягає 300 Вт, середня потужність опромінення,
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якій піддається оператор, дуже мала - значно менше, ніж при 3-5 Вт в
безперервному режимі.

Не останню роль в роботі НЛ грають його ергономічні параметри.

Більшість локаторів мають важкий прийомопередавач, який оператор
переносить за допомогою ременя на шиї або плечі. Антену треба тримати в
руці. Кабелі, що з'єднують антену
з приемопередатчиком, часто заважають роботі, чіпляючись за меблі.
На деяких НЛ дисплей розташований на приемопередатчике, що змушує

оператора стежити за його показаннями одночасно з переміщенням антени.
Значно зручніше, коли дисплей розміщений на рукоятці. Однак з ЖКдисплеем складність зчитування зберігається. Найкраще розташовувати

дисплей на антенній штанзі - при цьому оператор може одночасно зчитувати
показання дисплея і переміщати антену.
1.6 Основні характеристики нелінійних радіолокаторів
До основних характеристик нелінійних радіолокаторів відносяться:
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 значення робочих частот зондирующих сигналів;

 режим випромінювання та потужність передавача;
 форма, геометричні розміри і поляризація антен;

 точність визначення місця розташування об'єкта;

РА

 чутливість приймача;

 максимальна дальність дії і глибина, на якій можливе виявлення
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закладки всередині радіопрозорого матеріалу;
 кількість аналізованих гармонік;

 розміри, вагу і тип живлення радіолокатора.

ов

Розглянемо ці характеристики більш докладно. Значення робочих
частот передавачів всіх типів локаторів знаходяться в межах від 400 до 1000

аш

МГц (робочі частоти приймачів, відповідно, складають подвоєну або потрійну
частоту передавачів). Однак більшість вітчизняних і зарубіжних зразків
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працюють в діапазоні, близькому до 900 МГц. Такий вибір обумовлений
компромісом у вирішенні наступного протиріччя: З одного боку, чим нижче
частота зондуючого випромінювання, тим краще його проникаюча здатність
всередину предметів і середовищ, в яких можуть бути заховані ПП, і вищий
відносний рівень вищих гармонік в перевипроміненні сигналу; з іншого - чим
вище частота випромінювання, тим вужча діаграма спрямованості антени
локатора при фіксованих геометричних розмірах, отже вища щільність потоку
потужності зондуючого сигналу (крім того, на високих - частотах кращими
властивостями володіють випадкові антени, в якості яких виступають ніжки
навісних елементів, провідники друкованих плат і т. п., а їх розміри, невеликі).
На жаль, багато нелінійних радіолокаторів функціонують на фіксованих
частотах без можливості перенастроювання. Причина такого підходу -

спрощення

схемотехнічних

рішень,

тобто

суттєве

зниження

ціни.

Розплачуватися за таке спрощення доводиться гіршими експлуатаційними
характеристиками, так як на частотах прийому можуть бути присутніми
випромінювання сторонніх радіоелектронних засобів. І якщо навіть рівні
сигналів, що заважають невеликі, їх може бути достатньо для порушення
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нормальної роботи радіолокаторів, так як чутливість приймальних пристроїв

дуже велика. Але, більш зручні в експлуатації локатори, мають можливість
перенастроювання в певному діапазоні. Так, наприклад, в нелінійному
локаторі Orion (NJE-400) фірми Research Electronics International (REI)

РА

передбачений автоматичний режим вибору робочої частоти в діапазоні 880 ...

1000Мгц. Її оптимальне значення визначається за найкращими умовами
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прийому для 2-й гармоніки частоти зондуючого сигналу. Від робочої частоти
залежить форма і геометричні розміри антен, важливою характеристикою яких
є поляризація. Передавальні антени мають, як правило, лінійну, а прийомні поляризацію.

Точність

визначення

місцезнаходження

ов

кругову

радіоелектронного пристрою, яку дозволяють досягати використовувані
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розміри антен, відповідає кільком сантиметрам. Наприклад, для локаторів
«Родник» і «Циклон» - це 2 см.
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Наступною групою характеристик нелінійних локаторів є режим роботи
передавача, випромінювана потужність і чутливість приймача. Залежно від
режиму роботи нелінійні локатори діляться на локатори з безперервним і
імпульсним випромінюванням. Практично всі зарубіжні прилади і деякі
вітчизняні працюють з безперервними зондувальними сигналами малої
потужності (10 ... 850 мВт). Більшість вітчизняних локаторів працюють в
імпульсному режимі випромінювання з піковою потужністю 5 ... 400 Вт. Через
простоту використовуваних приймальних пристроїв імпульсні локатори
значно дешевше безперервних. Слід зазначити, що висока потужність і
характер випромінюванні імпульсних локаторів можуть створити певні
проблеми в плані електромагнітної сумісності із засобами зв'язку, навігації,
телемовлення, датчиками пожежної та охоронної сигналізації і т. д. Крім того,

зондуюче випромінювання робить негативний вплив на операторів, що
експлуатують апаратуру . Тому, відповідно до санітарних норм, потужність
сучасних локаторів обмежена максимальним значенням 3 ... 5 Вт для
безперервного режиму і середнім значенням 0,1 ... 1,5 Вт (до 400 Вт в імпульсі)
- для імпульсного.
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Однак навіть при таких обмеженнях у оператора після години роботи

часто починають боліти очі, так як саме вони найбільш чутливі до СВЧвипромінювання. Деякі сучасні нелінійні локатори мають можливість зміни

потужності зондуючого сигналу. Так, в локаторі NJE-400 рівень безперервного

РА

випромінювання регулюється в межах від 0,01 до 1 Вт, а в радіолокаторі

«Циклон-М» пікове значення імпульсної потужності - від 80 до 250 Вт. Більш
приймач

локатора

Superbroom

Plus

забезпечений

функцією
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того,

автоматичного встановлення потужності випромінювання залежно від
величини сигналу на 2-й гармоніці.

ов

Чутливість приймачів сучасних нелінійних локаторів лежить в межах від
10-15 до 10-11 Вт У імпульсних вона дещо гірше, що пояснюється відповідною
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перевагою пікової потужності імпульсних передавачів (приблизно на 35-40
дБ). У більшості радіолокаторів використовуються приймачі з регульованою
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чутливістю. Діапазон регулювання цього параметра становить 30 ... 50 дБ. В
цілому, якість приймального пристрою, що реєструє перевипромінювані
сигнали, відображається такими показниками:
• частотами настройки (МГц) на реєстровані гармоніки (2, 2 і 3);
• реальною чутливістю при певному співвідношенні с / ш (дБ Вт);
• межами регулювання чутливості (дБ).
Відповідно до закону збереження енергії (чим вище номер прийнятої

гармоніки n, тим менше її амплітуда) в сучасних локаторах активізуються
тільки 2-а і 3-тя гармоніки зондуючого сигналу. Проте, нелінійні
радіолокатори є приладами ближньої дії, так як коефіцієнт перетворення
енергії опромінюючого сигналу в енергію вищих гармонік дуже малий.

Конкретна дальність дії, залежить від безлічі факторів. У першу чергу,
це тип виявленого пристрою, наявність у нього антени і її довжина, умови
розміщення об'єкта пошуку (меблі, за перешкодами з дерева, цегли, бетону і т.
п.). Максимальна відстань, на якому можливе виявлення ПП обмежено
величиною 0,5 м. Дане значення відповідає варіанту роботи на відкритих
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площах або у великих необладнаних приміщеннях, наприклад таких, як

готується до здачі будівельний об'єкт. Для офісних приміщень можливості

виявлення ще скромніше. Це пов'язано з високою концентрацією різних
перешкод (канцелярське приладдя, оргтехніка і т. п.).

РА

З поняттям максимальної дальності дії тісно пов'язана максимальна
глибина виявлення об'єктів в маскирующей середовищі. Для будівельних
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конструкцій вона може досягати кілька десятків сантиметрів. Наприклад,
локатори серії «Циклон» виявляють радіоелектронні вироби в залізобетонних
стінах товщиною до 50 см, в цегляних і дерев'яних - до 7 см. Важливою

ов

характеристикою є і кількість аналізованих гармонік перевипромінювання
сигналу. Так як одночасний прийом на двох гармоніках зондуючого сигналу
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дає незаперечні переваги в порівнянні з однотональний прийомом: він дає
можливість здійснювати ідентифікацію виявлених об'єктів. Сучасні нелінійні
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локатори мають невеликі розміри, вагу і дозволяють працювати як від
електромережі, так і від автономних джерел живлення (акумуляторів).
1.7 Особливості тактики роботи з локатором
Знання тактико-тактичних характеристик багато в чому визначають

ефективність застосування НРЛ. Відзначимо, що в цілому, при виконанні
пошукових заходів НРЛ оператор послідовно повинен виконати три основні
функції: виявлення, визначення місця розташування та ідентифікацію ПП.
Відзначимо, що знаходжувальна характеристика НРЛ нормується тільки
для вільного простору. Причому, в умовах пошуку ЗП йдеться не стільки про
дальність, скільки про максимальні глибини виявлення об'єктів в маскуючому
середовищі. Оцінка даного показника ведеться за рівнем відгуку, що

збільшується при наближенні до об'єкту, що дозволяє визначити місце
розташування ЗП.
Необхідно відзначити, що при роботі на відкритих площах або у великих
необладнаних приміщеннях імпульсні локатори можуть забезпечити в
декілька разів більшу дальність виявлення, ніж безперервні, що дозволяє

20
15

скоротити час обстеження. Разом з тим, при роботі в офісах максимальна

дальність локаторів обох типів практично не використовується через
насиченість виділених і сусідніх приміщень електронною технікою і

«контактними» помехового об'єктами. Реальна «необхідна» дальність в цих
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випадках становить приблизно 0,5 м для локаторів будь-якого типу. Вона
регулюється оператором з урахуванням завадної обстановки шляхом
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зниження потужності передавача або загрубления чутливості приймача до
межі, що дозволяє розрізняти, від якого об'єкта прийшов відгук. Дальність
залежить від типу виявленого пристрою (наприклад: закладка з більшою по

ов

довжині антеною, як правило, виявляється на більш значній відстані) та умов
його розміщення (в меблів, за перепонами з дерева, цегли, бетону і т.д.).
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Послідовно розглянемо представлені раніше основні функції НРЛ і
алгоритм їх виконання. Так, для вирішення першого етапу пошукових заходів
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- виявлення ЗП, оператору необхідно виконати наступні операції:
• Включивши НРЛ, виявити і по можливості усунути джерела сигналів,

що заважають.

• Встановити максимальний рівень чутливості приймального пристрою

і максимальний рівень потужності передавача зондуючого сигналу;
• Провести контроль приміщення на наявність потужних помехових

об'єктів, як «корозійних», так і електронних (в основному електронна
оргтехніка

та

радіоапаратура),

шляхом

сканування

огороджувальних

конструкцій та предметів інтер'єру з відстані приблизно 1 м. При цьому,
призначення об'єктів повинно бути точно встановлено і вони повинні бути або
видалені з приміщення, або не прийматися до уваги при подальшому пошуку.
Слід враховувати, що ці перешкоджаючі об'єкти можуть перебувати в сусідніх

кімнатах і на інших поверхах, які при необхідності і можливості доцільно
оглянути.
• Після видалення з кімнати джерел «потужних» перешкод повторити
огляд стін, стель, меблів та приладів з відстані 20 см і менше. В ході огляду
відзначити підозрілі зони.
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Детектування відбувається в тому випадку, якщо амплітуда відбитого
сигналу перевищує пороговий рівень. При цьому світлова або звукова

сигналізація інформує оператора, що передбачуваний обєкт знаходиться в полі
дії опромінюючого сигналу антени.

РА

Рішення другого етапу пошукових заходів - визначення місця
розташування ЗУ здійснюється шляхом зіставлення амплітуди і пеленга
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відбитого сигналу. Під пеленгом розуміється напрямок, що відповідає
максимальному рівню сигналу. Амплітуда відбитого сигналу росте у міру
наближення антени до його джерела під час проведення пошуку. Анізотропія
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діаграми спрямованості антени дозволяє оператору, змінюючи кут напряму
антени, визначати напрям на джерело відбитого сигналу по його
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максимальному рівню. Слід враховувати, що зондуючі і відбиті сигнали
перевідбивається довколишніми об'єктами. Ефективними рефлекторами є

О
.О
.Г
ат

дзеркала, металеві плити, сітки, арматура і т.д. При їх опроміненні можна
реєструвати перевідбиттів сигнали від нелінійних відбивачів, які знаходяться,
в тому числі за спиною оператора. Для визначення точного місця
розташування ЗУ необхідно:
• знизити рівень випромінюваної потужності і чутливість приймача;
• переміщаючи антену близько підозрілих зон, аналізувати показання

світлового індикатора і частоту тонального сигналу в головних телефонах;
• визначити напрямок приходу відбитого сигналу максимального рівня,

взяти пеленг по орієнтації антени;
• визначивши точне місце розташування, приступити до ідентифікації
об'єкта.

Для виключення помилки при порівнянні показань індикаторів
необхідно в міру досягнення будь-яким з світлодіодних стовпців максимальної
висоти зменшувати чутливість приймача або знижувати потужність
передавача так, щоб засвічений шлейф не доходив на один-три сегмента до
межі шкали.
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Ідентифікація об'єкта, будучи третім етапом, проводиться по результату

аналізу відповідного сигналу об'єкта, що перебуває в зоні впливу
випромінювання антени. В тих моделях НЛ, які беруть відгук від об'єкта

одночасно на другій і третій гармоніках випромінюваного сигналу,

РА

ідентифікація об'єкта зазвичай проводиться шляхом порівняння рівнів
сигналів обох прийомних трактів за світінням лінійних індикаторів. Як
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правило, електронні об'єкти з напівпровідниковими переходами переизлучают
сигнал на другій гармоніці на 20-40 дБ вище, ніж на третій. Помеховие
металеві контакти, навпроти, генерують сигнали на третій гармоніці
20-40 дБ.

ов

випромінюваного сигналу з рівнем, що перевищує рівень другої гармоніки на

аш

При роботі ж з радіолокаторами, приймаючими відгук тільки на другій
гармоніці, ідентифікація об'єкта вимагає від оператора додаткових дій. Справа
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в тому, що деякі об'єкти з нелінійними металевими контактами, такі як
залізобетонні конструкції, опори будь-якого обладнання, меблеві пружини, що

контактують з головкою гвинта, цвяхи, мають контакти з іншими металевими
об'єктами всередині стіни, електричні вимикачі, контакти люмінесцентних
ламп, скріпки для паперу і т.п., дають помилкові сигнали не тільки на
непарних, але іноді й на парних гармоніках. Оскільки ці контакти механічно
нестабільні, їх ВАХ також нестабільна і знаходиться у залежить від
механічного впливу. Якщо до помилкового переходу прикласти невисоку
фізичну вібрацію, можна порушити кристалічну структуру корозійних і
біметалевих переходів, що призведе до модуляції сигналу відгуку з частотою
вібрації. На напівпровідникові pn-переходи вібрація не робить впливу.
Використовуючи і індикатор, і навушники, оператор простукує області

пошуку, наприклад невеликим гумовим молоточком. Сигнал від електронних
пристроїв в цьому випадку не зміниться, і в навушниках не буде ніякого шуму.
Металеві джерела при простукуванні викликають безладні нестабільні
показання індикатора і шумлячий звук (тріск) в навушниках.
Тут доречно зазначити, що будь НЛ повинен мати в своєму складі

20
15

додаткову апаратуру - гнучкий волоконно-оптичний прилад (для візуальних

спостережень), металодетектори, зуболікувальні дзеркала, м'які молотки,
ліхтарики і навіть іноді рентгенівську апаратуру.

Також існує ряд методів, що дозволяють досягати високого практичного
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ефекту.

Серед основних способів селекції сигналу на тлі впливу перешкод,
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викликаних наявністю в обстежуваному просторі випадкових перетворювачів
частоти зондуючого випромінювання, виділяють наступні:
 за відносним значенням рівнів випромінювання, що приймається на 2-й

ов

і 3-й гармоніках частоти сигналу;

 за характером зміни амплітуди шуму на виході приймача поблизу

аш

перєїзлучать об'єкта;

 реакції об'єкта на дії вібрації;
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 по наявності інформаційних ознак в прийнятому сигналі.
1. Цей спосіб застосовний для локаторів, забезпечених функцією

прийому на двох гармоніках частоти зондуючого сигналу. Він заснований на
розходженні перетворюючих властивостей напівпровідникових елементів і
випадкових МОМ-структур. Фізична сутність способу полягає в тому, що для
напівпровідникових

елементів

характерний

більш

високий

рівень

перевипроміннювання сигналу на 2-й гармоніці в порівнянні з 3-й (приблизно
на 20-40 дБ), і навпаки, контактні джерела перешкод перевипромінюють
сигнал на 3-й гармоніці з великим рівнем, ніж на 2-й.
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Рис. 1.9 – Спосіб селекції перешкод за відносним рівнем 2-й і 3-й гармонік

перевипромінювання сигналу: а - виявлений напівпровідниковий елемент, б - у зоні
опромінення присутній контактний джерело перешкод

РА

2. Характер зміни амплітуди шуму на виході приймача локатора також
може служити ознакою наявності об'єкта з нелінійної вольтамперної
розташування

Так,

при

наближенні

антени
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характеристикою.

напівпровідникового

елемента

в

локатора

головних

до

місця

телефонах,

підключених до виходу приймача, спостерігається значне зниження рівня

ов

шуму (приблизно на 8-10 дБ). Мінімальне значення Uш присутнє на відстані
∆R від дислокованого об'єкта, що не перевищує 5 см. І навпаки, зменшення
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відстані між антеною і випадкової МОМ-структурою супроводжується деяким
зростанням рівня шуму. Застосування даного способу може бути дещо
наступними двома

О
.О
.Г
ат

обмежено

факторами:

даний

спосіб

може

бути

реалізований тільки в локаторах, оснащених амплітудним детектором; деякі
типи випадкових електричних контактів викликають не збільшення, а
зменшення амплітуди шуму на виході приймача радіолокатора.
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Рис. 1.10 – Зміна амплітуди шуму на виході приймача локатора

3. Досить ефективним способом селекції істинних напівпровідникових
об'єктів на тлі хибних, є фізичний вплив на досліджувану ділянку, наприклад,
методом простукування. Характер звуку в головних телефонах при цьому

ов

дозволяє судити про тип перевипромінюваного об'єкта: у разі помилкового
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з'єднання в навушниках виникає типове потріскування на тлі тонального
сигналу; в разі напівпровідникового елемента сигнал залишається чистим. При
використанні локаторів, що працюють на двох гармоніках, аналіз об'єкта
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методом простукування супроводжується наявністю додаткової інформації
про випадковий об'єкті: хаотичним зміною рівня на світових індикаторах.
4. Ряд вітчизняних локаторів («Перехід», «Родник-ПМ» та «Енвіс»)

забезпечують додатковий спосіб аналізу прийнятого від об'єкта сигнального
відгуку, а саме прослуховування процесів, що відбуваються в активно
функціонуючому об'єкті. Так, можуть бути прослухані мова, передана
підслуховуючим пристроєм, тон таймера електронного детонатора і т. п.
Принцип отримання цього ефекту аналогічний процесу модуляції при
високочастотному нав'язуванні. Останній режим розпізнавання забезпечує
практично 100-відсоткову ідентифікацію об'єкта.

Як правило, пошукові роботи з НЛ починають з повільного сканування
антеною будь-якої поверхні в зоні пошуку при відключеному випромінюванні.
Оператор буквально "фарбує" кожну поверхню, включаючи стіни, підлогу,
стелю, обладнання. Ця процедура призначена для виявлення генеруючих
електромагнітні поля приладів і займає багато часу - зазвичай вона протікає зі
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швидкістю 0,2-0,4 м2/хв.

Далі вже при включеному опромінювати сигналі антеною сканують

стіни і інші поверхні на відстані від них принаймні 2-3 м, що дозволяє виявити
і ізолювати предмети, що створюють перешкоди. Після очищення зони
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пошуку від цих предметів відстань до НЛ скорочується до 1-1,5 м і процедура

повторюється. Зрештою відстань скорочується до 0,5 м або безпосереднього
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контакту з об'єктом і проводиться декілька операцій перевірки при
поступовому підвищенні потужності випромінювання НЛ від мінімально
можливого рівня до повного значення.

ов

Сканування плоских поверхонь відбувається зі швидкістю 0,03 м2/с,
складних - з ще меншою. В результаті для перевірки невеликого офісу (менше
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20 м2) необхідно 2-3 год, офісу середнього розміру - 3-4 год, а для більш
великих установ - 6-8 год або навіть кілька днів.
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Методи нелінійної радіолокації застосовні також для дистанційного
виявлення малорозмірних об'єктів. Тут об'єктами пошуку можуть стати різні
радіокеровані пристрої, пристрої промислового шпигунства, стрілецька зброя,
уламки літаків і вертольотів, переносні радіостанції (у тому числі і вимкнені)
і т.д. Об'єктами пошуку можуть бути також спеціальні нелінійні мітки,
використовувані для прихованого позначення різних об'єктів та місць, а також
людей (наприклад, рятувальників в важкодоступних місцях).
Експерименти показали, що для дистанційного пошуку нелінійних

об'єктів оптимальна частота не повинна перевищувати 1 ГГц, а для збільшення
дальності дії локатора доцільно використовувати потужні радіоімпульси з
великою шпаруватістю. При потужності в імпульсі 50 кВт і скважности 1000
дальність виявлення з повітря малорозмірних об'єктів, замаскованих на

поверхні грунту, складе 300-350 м. Якщо об'єкт встановлений в грунт на
глибину 0,1-0,2 м, дальність виявлення - 80-100 м.
1.8 Сучасні моделі нелінійних локаторів
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В світі створена вже широка номенклатура нелінійних радіолокаторів,
що розрізняються параметрами і ефективністю в виявленні об'єктів (див.
Табл.). Розглянемо найбільш відомі моделі НЛ.

Модель Orion NJE-4000

РА

американської фірми Research
Electronics
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призначена

аш

ов

активних
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Рис 1.11 – Нелінійний локатор моделі Orion: в
робочому стані та в складеному стані для
транспортування

Inc.

(REI)

для

виявлення

і

пасивних

електронних

пристроїв

-

магнітофонів,

відеокамер

з

напівпровідниковими
формувачами

зображення,

підслуховуючих пристроїв з
дистанційним керуванням та
інших видів розвідувальної

апаратури, прихованої в стінах, стелях, меблів, квіткових горщиках і т.п. НЛ
працює на другій і третій гармоніках з алгоритмами дискримінації, що
забезпечують мінімізацію хибних тривог і прослуховування сигналу кожної з
прийнятих гармонік. Цифрова обробка сигналу підвищує чутливість приладу,
завдяки чому зростає дальність виявлення.
Потужність випромінювання може автоматично і вручну змінюватися

від 10 мВт до 1 Вт Якщо на приймач надходить дуже сильний сигнал,
потужність автоматично знижується з тим, щоб оператор зміг оцінити відгук
від нелінійного елемента. При ослабленні сигналу відгуку потужність
передавача зменшується.

Передатчик забезпечує частотну стабільність і швидкий автоматичний
пошук вільної частоти в діапазоні 902-928 МГц для пристроїв, що працюють в
США, і 850-1000 МГц для експортних моделей. Антена з круговою
поляризацією знижує ймовірність пропуску істинного відгуку і скорочує час
пошуку.
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Локатор виконаний у вигляді цільної конструкції, що складається з
передатчика, телескопічної штанги, антени і дисплея (Рис.1.11). Графічний
дисплей і радіонавушники одночасно надають звукову та візуальну

інформацію. Передають і приймають сигнали проходять в режимі ущільнення

РА

по одному прихованому кабелю, що звільняє конструкцію від довгих дротів.
Компактність конструкції дозволяє переносити НЛ в кейсі. Маса локатора не
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перевищує 1,8 кг. Живиться НЛ від двох автоматично перезаряджаються
стандартних батарей з напругою 7,2 В. Зовнішнє зарядний пристрій забезпечує
1

год

роботи

локатора

при

максимальній

потужності.

НЛ

Orion

ов

комплектується допоміжними інструментами, що дозволяють перевіряти
наявність електронних пристроїв шпигунського призначення. Інструменти
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добре підігнані до спільного використання з локатором. Це бороскопів з
вбудованою лампочкою, що забезпечує спостереження під прямим кутом
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всередині стін, меблів і т.п .; мультиметр для перевірки різних кабелів і
електронних приладів; металодетектор для неруйнівного контролю; молоток
для перевірки стійкості напівпровідникового переходу під впливом механічної
вібрації; невелика дриль для використання з бороскопів і багатофункціональна
викрутка; різні дзеркала; плоскогубці; кусачки; рулетка; ліхтарик і т.д.

Супербрум

Plus

це

-

остання модель дуже популярного
в Англії локатора фірми Audiotel.
НЛ працює на другій і третій
гармоніках з одночасним аналізом
від

об'єкта

на

цих
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відгуків

гармониках.

Дисплей

чітко

индицирует

індивідуальні

комбіновані

відгуки.

та

Шляхом

Рис. 1.12 – Локатор моделі SuperBroom Plus
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порівняння відгуків на другій і
третій гармоніках оператор може
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з високою вірогідністю визначити
їх джерело - електронний або помилковий.

Передавач і два приймача високої чутливості синхронізовані по частоті,

ов

що повністю усуває будь дрейф частоти. Можливість регулювання вихідної
потужності від 1 мВт до 3 Вт дозволяє точно визначати місце розташування

аш

об'єкта. Внутрішня ця батарея забезпечує безперервну роботу при потужності
300 мВт принаймні протягом 4 год.
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Конструкція НЛ з телескопічною антеною штангою зручна в
користуванні і портативна. Готовий для роботи локатор розміщується в
жорсткому легкому валізі з усіма необхідними допоміжними приладдям.
Вітчизняні моделі "Родник-2" і "Родник-23" розробки ЦНІРТІ

призначені для виявлення і визначення місцеположення прихованих
закладних радіоелектронних пристроїв підслуховування та передачі даних, а
також вибухових пристроїв з електронними детонаторами і детонаторами,
керованими по радіоканалу.

"Родник-2" працює на другій гармоніці відбитого сигналу і забезпечує
виявлення електронних об'єктів через перепони з дерева, пластмаси, цегли,
бетону та інших матеріалів, а також в
багажі, ручній поклажі і під одягом.
Про виявлення інформує звуковий
в

головних

телефонах

і
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сигнал

світловий - на індикаторі рівня. НЛ

дозволяє контролювати на слух режим

роботи обнаруживаемое об'єкта (мова,
якщо

об'єкт

-

РА

Рис 1.13 – Локатор моделі «Родик 23»

підслуховуючий

пристрій або диктофон, тон таймера,
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якщо об'єкт -взривное пристрій). Прилад працює в безперервному режимі на
частоті випромінювання 910 МГц при рівні потужності випромінюваного
сигналу 400, 800 мВт і 2 Вт Дальність виявлення зритих пристроїв з

ов

нелінійними елементами в режимі "Огляд" - 3-5 м, в режимі "Локалізація" 0,2-0,5 м. Час безперервної роботи при живленні від мережі змінного струму
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220 В не обмежена, а від акумуляторних батарей 12 В - не менше 3 год.
"Родник-23" призначений для тих же цілей, що і "Родник-2", але його приймач
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налаштований на другу і третю гармоніки. Прилад аналізує і перетворює ці
сигнали для звукової та візуальної індикації (червоний індикатор - для pnпереходів і зелений - для металевих контактів).
Частота випромінювання локатора 910 МГц, потужність - 2 Вт, режим -

безперервний.

Час безперервної роботи від мережі змінного струму -без обмежень, від

акумулятора - не менше 2 год. Дальність виявлення радіомікрофонів - 0,6-6 м.
В комплект поставки обох моделей входять приймально блок, антена з
подовжувальної штангою, контрольний пристрій, головні телефони, блок
живлення від мережі змінного струму, акумулятор і зарядний пристрій до
нього, кабелі та укладальний кейс (на рис.1.13 наведена модифікована модель
"Родник-2К"). Конструкція локаторів дозволяє виробляти обстеження

приміщень без переміщення приемопередающего блоку - переміщається
тільки антена, на яку винесені всі органи управління та індикації. Габарити НЛ
- 450х320х140 мм, маса разом з кейсом - не більше 11 кг.
Модель NR900E. Ця модель портативного імпульсного НЛ - вже
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четверте покоління вітчизняних локаторів серії NR. Прилад призначений для

тих же цілей, що і
"Джерело".
володіє

Локатор

можливістю

РА

порівняльного аналізу
сигналів

,К
іВ

третьої

Рис 1.14 – Локатор моделі NR900EM

другої

і

гармонік

зондуючого сигналу,
що забезпечує високу

ов

обнаружительную здатність. Вбудована мікропроцесорна система аналізу та
обробки відгуків дозволяє ефективно виявляти електронні пристрої на тлі
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неправдивих нелінійних елементів. РК-дисплей і всі органи управління
винесені на пульт управління, розміщений на антеною штанзі, що забезпечує
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зручність експлуатації.

Прилад працює на частоті випромінювання 900 МГц з потужністю в

імпульсі не менше 150 Вт. Час безперервної роботи від мережі змінного
струму - без обмежень, від акумулятора - не менше 6 год. Маса - 8 кг, упаковка
в кейсі.

Модель NR900M. Портативний імпульсний НЛ з вузьконаправленої

антеною системою забезпечує високу точність локалізації шуканого об'єкта
(0,1 м) в умовах великої насиченості електронними засобами. При частоті
випромінювання 900 МГц потужність складає 150 Вт. Приймач працює на
другій гармоніці. Харчування - від мережі змінного струму і акумулятора.
Упаковка - в кейсі (на рис. 1.14 наведена модифікована модель NR900EM).

Модель

NR-m.

Це

остання розробка НЛ серії NR,
призначена

для

пошуку

електронних пристроїв головним
чином в елементах інтер'єру, а
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також при обстеженні легких
будівельних

Синтезований

конструкцій.
генератор

зондуючого сигналу дозволяє

РА

вибирати вільний від перешкод
ділянку частотного діапазону.

Рис 1.15 – Локатор моделі NR900M

працює

в

,К
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Передавач

безперервному режимі випромінювання на частоті 680 МГц при потужності
випромінювання 2 Вт Приймач налаштований на другу і третю гармоніки

ов

основного сигналу. Живлення - від мережі змінного струму акумулятора.
Приймально блок суміщений зі штангою антеною системи (Рис.1.15), що

аш

забезпечує простоту і зручність експлуатації локатора. Упаковка в кейсі.
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Модель "Об". Призначення приладу таке ж, що у моделей "Джерело".
Режим випромінювання - безперервний, частота - 1000 МГц, потужність - 250
мВт.

У приймачі проводиться аналіз другої гармоніки відбитого сигналу. У

локаторі здійснюється звукова індикація прийнятих сигналів на головні
телефони і візуальна - на стрілочний прилад. Дальність виявлення - 0,5-2 м.
Харчування - від мережі змінного струму або двох акумуляторів, час
безперервної роботи - 4 год. Конструктивно локатор виконаний на трьох
блоках, що розміщуються в кейсі стандартних габаритів. Маса НЛ близько 6
кг. Модифікація приладу - "Об-АЛ" забезпечена лазерним цілевказівником для
точного і швидкого визначення місцеположення об'єкта.

Модель "Енвіс". Прилад аналогічного призначення має безперервний
режим випромінювання, частоту випромінювання - 910 МГц, регульовану
потужність - до 800 мВт. Прийом відгуків від об'єктів на другій і третій
гармоніках зондуючого сигналу на два незалежних приймача дозволяє з
високим ступенем достовірності відрізняти електронні об'єкти від помехових
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контактних об'єктів. Конструкція НЛ забезпечує можливість пошуку без
переміщення приемопередающего блоку і у важкодоступних місцях. Оператор
переміщує тільки антенний блок, на який винесено світлові індикатори рівня

відгуків, регулятор рівня потужності і гніздо для підключення головних

РА

телефонів. Дальність виявлення - від 0,1 до 5 м залежно від типу об'єкта і виду

перешкоди. Точність - до 5 см. Маса без упаковки - 8 кг, повного комплекту -
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15,5 кг.

В таблиці 1.1 наведено порівняльні технічні характеристики деяких
нелінійних радіолокаторів.

ов

Табл. 1.1 Характеристики нелінійних радіолокаторів
Частота

випромінюваного

аш

Назва

сигнала, МГц

Номе
Потужн

ість, Вт

Вид дії

р
гармонік
и

HGO-

850–1005

0,03–3

Імпульсний

2, 3

NJE-

850–1005

0,014–1,4

Імпульсний

2, 3

NR-МЮ

848

0,2–2

Імпульсний

2, 3

NR-900EM

860

20–200

Імпульсний

2, 3

NR-900P

900

25–150

Імпульсний

2

ЛОРНЕТ-24

2400–2483

1-10

Імпульсний,

2, 3
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ORION

4000

ORION

4000

безперервний
ЛОРНЕТ

880–906

1–15

Імпульсний,

2, 3

безперервний
Циклон-М1А

680

250–300

Імпульсний

2

Онега-2М

910

100

Імпульсний

2

Онега-3М

910

100

Імпульсний

2, 3

Родник-2К

980–1020

0,8

Безперервний

2, 3

Катран-Люкс

800

1–15

Імпульсний,

2, 3

безперервний
Не

888,5

більше 4

204

Аналіз

860

технічних

25–150

характеристик

і

2,3

Імпульсний

2,3

асортименту

випущених

РА

RFD 23

Безперервний

20
15

Super Broom

радіолокаторів дозволяє стверджувати, що більшість випускаються в даний
час нелінійних локаторів працюють на основній частоті в діапазоні 850-1000
У

представлених

радіолокаторах

переважно

,К
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МГц.

використовується

імпульсний режим випромінювання зі значеннями пікової потужності
зондуючого сигналу від одиниць до сотень ват. Продукти нелінійного
одному

з

ов

розсіювання спостерігаються на 2-й і 3-й гармониках тестового впливу. В
випускаються

нелінійних

локаторів

реалізований

режим

аш

вимірювання нелінійних спотворень при впливі двухчастотного зондуючого
сигналу піковою потужністю 120-150 Вт, що еквівалентно, пікової потужності

О
.О
.Г
ат

480-600 Вт для локатора з одночастотним режимом.
Ключові завдання нелінійної радіолокації на її поточної стадії розвитку

можна звести до наступних:
• підвищення чутливості нелінійних локаторів до продуктів нелінійного

розсіювання;

• збільшення дальності виявлення цілі;
• забезпечення високого просторового дозволу нелінійних об'єктів;
• класифікація об'єктів по параметрах нелінійного відгуку.
Існуючі підходи, засновані на одночастотному впливі на об'єкт з

подальшим аналізом продуктів нелінійного перетворення на 2-й і 3-й
гармониках, підійшли до межі технічної реалізованості: переносні нелінійні
радіолокатори забезпечують пікову потужність в імпульсі до 700 Вт при

чутливості приймачів на гармоніках сигналу до мінус 120 дБм. Подальше
підвищення тактико-технічних характеристик нелінійних локаторів пов'язане
з використанням нових типів тестових впливів, алгоритмів та апаратури для
обробки продуктів нелінійного перетворення сигналів.
В даному розділі описано принципи роботи нелінійного радіолокатора,
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а саме на опроміненні об’єкта спектрально-чистим НВЧ - сигналом і на
здатності об'єкту до прямого спектрального перетворення зондуючого сигналу
і відбиттю його на гармоніках частоти зондування.

Показані джерела перешкод, такі як: контакти із слабким притиском,

РА

для яких характерна наявність проміжного окисного шару або просто піддані
корозії метали. У рідкісних випадках (при великій потужності
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випромінювання) небажаний ефект можуть дати паяні та зварні з'єднання.
Показаний принцип нелінійного перетворення, явища якого можливі
при наявності в складі об'єкта елементів з нелінійними вольт-амперними
транзисторів,

ов

характеристиками (ВАХ), або, просто нелінійних елементів - діодів,
інтегральних

мікросхем.

При

опроміненні

локатором

аш

напівпровідникового переходу, відгук на другій гармоніці значно сильніше,
ніж на третій, але при опроміненні металевих контактів, навпаки, більш
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сильний відгук на третій гармоніці.
Показана схема діода з апроксимацією його характеристик, для кращого

розуміння та опису найпростішої моделі НРЛ вигляді антен з відомими
параметрами, навантаженої на нелінійний елемент. Розглянута еквівалентна
схема мікросмужковоїї лінії передачі з паралельно включеним НВЧ діодом, де

проаналізовано всі можливі дії над цією схемою.
Для ефективного використання НРЛ розглянуто основні функції та

алгоритм їх виконання. Також для простоти сприйняття та зручності пошукові
заходи поділено на етапи: перший етап – виявлення ЗП; другий етап –

визначення місця розташування.
Також перелік сучасних моделей нелінійних локаторів, їх опис та
докладні характеристики, також, порівняння локаторів.

2 Аналіз роботи нелінійного розсіювача
2.1 Підготовка до роботи з нелінійним радіолокатором
Ефект нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль вперше
був виявлений в 40-х роках минулого століття. Було відзначено, що при
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попаданні в електромагнітне поле антен передавачів зчленовуються частин
металевих конструкцій, в спектрі відповідного сигналу (ОС) з'являються
додаткові спектральні компоненти (нелінійні продукти), яких не було в

спектрі опромінюваного сигналу запиту (ЕС). Таким чином, деякі розсіювачі

РА

мають здатність формувати ОС з більш багатим спектром, ніж спектр ЗС. Ці
додаткові спектральні складові ОС формуються на частотах, відповідних
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частотам нелінійного перетворення ЗС. Якщо ЗС гармонійний, ОС містить
крім спектральних компонент на частоті ЗС компоненти на частотах його
гармонік. У разі багаточастотного ЗС - ще й компоненти на частотах

ов

комбінаційних нелінійних продуктів. Об'єкти, що володіють подібними
властивостями, отримали узагальнену назву - нелінійні розсіювачі (HP).

аш

Нелінійне перетворення ЗС в HP відбувається на зосереджених нелінійних:
нелінійних опорах, діелектриках, магнітних матеріалах з нелінійною
намагнічування,

недосконалих

контактах,
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характеристикою

напівпровідникових компонентах радіоелектронної апаратури.
При дослідженні ефекту нелінійного розсіювання інформаційними

сигналами від HP є саме додаткові спектральні складові, а не основна
компонента на частоті ЗС. Ця обставина визначає галузі вивчення та
використання ефекту нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль, які

можна розділити на дві великі групи. У першій групі мається на увазі, що HP
є джерелом перешкод, що заважають радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації
і є одним із завдань електромагнітної сумісності. Друга увазі прикладне
використання ефекту нелінійного розсіювання радіохвиль, де HP є об'єктом
виявлення або джерелом інформації про стан середовища, в якому він
знаходиться.

Завдання, пов'язані з області прикладного використання ефекту
нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль, поділяють на завдання
пошуку НР (нелінійна радіолокація) і завдання радіомаркування. Для задач
нелінійної радіолокації в загальному випадку не відомі параметри об'єкта
пошуку і параметри ОС від цього об'єкта. У завданнях радіомаркування
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заздалегідь відомі параметри радіомаркері і формується ним ОС. Дана робота

відноситься до області радіомаркування, де в якості маркера виступає пасивний нелінійний радіовідповідач.

Прикладне використання ефекту нелінійного розсіювання радіохвиль
виявляється

необхідним

створення

РА

дозволяє ввести класифікацію НР. Для вирішення деяких практичних завдань
спеціальних

НР

з

певними

,К
іВ

характеристиками. Такі НР можуть бути використані в якості датчиків,
маркерів і т.д. Серед спеціально створених НР можуть бути виділені
субгармонічних нелінійні розсіювачів (СИР. Якщо для вирішення завдання не

ов

потрібно спеціальної розробки НР, то НР можуть бути класифіковані за
природою нелінійних елементів, в якості яких можуть виступати недосконалі
контакти

(контактні

НР),

зосереджені

нелінійності

в

аш

електричні

напівпровідникових приладах (напівпровідникові НР) і т.д. Нижче мова піде
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про кожен з позначених типів НР.
Контактні HP

Поява перших робіт з прикладного використання ефекту нелінійного

розсіювання електромагнітних хвиль за кордоном відноситься до кінця 60-их

- початку 70-их років. Коло завдань, в яких даний ефект може бути

продуктивно використаний, обмежується фактом того, що ОС від нелінійного
об'єкта на частотах нелінійних продуктів завжди по крайній мірі на 20-30 дБ
слабкіше відгуку на частоті ЗС. Отже, можливі завдання визначаються
випадком, коли ОС не може бути прийнятий на частоті ЗС (наприклад, через
сильні відбитків від підстильної поверхні, лінійних відбивачів) або не містить
потрібної інформації (наприклад, коли виявляється об'єкт, що містить
нелінійності).

З середини 60-их років в США були розпочаті роботи зі створення
спеціальних радіотехнічних систем, заснованих на нелінійній взаємодії
електромагнітних хвиль з об'єктами, що містять недосконалі електричні
контакти. Дані системи отримали назву нелінійних радіолокаційних станцій
або військових установок. У зарубіжних публікаціях [13,14] міститься
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інформація про розробки пошукових установок для виявлення особистого
озброєння, мін і фугасів.

У СРСР групою дослідників були отримані результати [1,14], в
основному представляють собою дослідження контактних НР. Серед робіт

РА

цього ж періоду слід відзначити [5], де розглядалися нелінійні ефекти в

контакті двох металів, включених до дипольні антену. Пізніше вивчення
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нелінійних контактних явищ проводилися групами дослідників, що працюють
під керівництвом Г.Д. Михайлова, Я.С. Шифріна і Б.М. Петрова.
Напівпровідникові НР
в

якості

основного

джерела

ов

Спочатку

нелінійних

продуктів

розглядалися контактні НР. Пізніше, у світлі широкого впровадження
електронних

приладів,

актуальною

стала

задача

аш

напівпровідникових

дослідження ефекту нелінійного розсіяння від НР, що містять як зосереджених
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нелінійностей напівпровідникові компоненти. ОС від таких об'єктів в
загальному випадку характеризується як стабільний в часі і більш енергійний
на частотах парних гармонік.
Практичне

застосування

ефект

нелінійного

розсіювання

електромагнітних хвиль на напівпровідникових компонентах знайшов у
системах пошуку прихованого електронного обладнання, такого як: елементи
систем прихованого прослуховування ("жучки") або відеоспостереження, міни
з напівпровідниковим детонатором та ін. Під керівництвом Н.С. Веріігорова і
Г.Н. Парватова досліджувалися завдання підвищення ефективності роботи
пошукових установок для пошуку мін з електронними детонаторами та
вивчення впливу на НР потужних імпульсних ЗС (до ГВт).

Окремо слід позначити радіофізичні властивості НР. Існують роботи,
присвячені опису різних НР і їх радіотехнічних властивостей. Основною
характеристикою будь-якого НР є його амплітудна характеристика, тобто
залежність величини щільності потоку потужності на частотах нелінійних
продуктів від величини щільності потоку потужності ЗС. Загальне
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дослідження амплітудних характеристик, поляризаційних і просторових

властивостей НР проводилося в [3], де були зроблені наступні висновки: 1) вид
амплітудних характеристик НР може мати характер неплавним або

немонотонної залежності, в якій спостерігаються характерні точки (мінімуми,

РА

максимуми, скачки); 2) в широкому динамічному діапазоні значень ЗС

амплітудні характеристики НР мають у загальному випадку індивідуальний
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характер. Зроблені висновки говорять про те, що для завдань, пов'язаних з
розробкою спеціальних НР, необхідний пошук оптимальних конструкцій НР
для вирішення кожної конкретної практичної задачі окремо.

ов

Спеціально створені НР

Крім вирішення завдань пошуку об'єктів, що містять нелінійні

аш

включення або недосконалі контакти, з'явилися ідеї спеціально створювати
такі об'єкти і використовувати їх в якості засобів маркування. Спеціально
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створені НР із заданими радіофізичними параметрами, що виступають в якості
маркерів - пасивних відповідачів, здатні формувати за допомогою сукупності
нелінійних елементів, що входять в НР, будь-який наперед заданий відгук на
ЗС. Для спеціальних НР існує завдання виділення ОС на тлі сигналів, відбитих
від інших розсіювачів, як лінійних, так і нелінійних. Крім того, використання
спеціальних НР (які далі будуть називатися просто НР) дозволило створювати
маркери (структури) з великим числом НР, що мають задані амплітудні і
просторові характеристики, що відкрило можливість збільшення дальності
виявлення подібних засобів маркування.
Всі перераховані особливості відкривають широкі можливості для
практичного застосування НР. Оглядовими роботами, що описують основні
напрями досліджень в області застосування НР і виділяють ряд завдань

дослідницького характеру. В [21] було розроблено модельне уявлення
дослідження

середовищ

з

нелінійними

включеннями

за

допомогою

електромагнітних хвиль. Крім того, в [21] була проведена класифікація НР по
числу

нелінійних

елементів,

були

розглянуті

випадки

наявності

в

досліджуваній області простору кордону розділу середовищ, і випадки

20
15

наявності систем з декількох розсіювачів.

Поряд з перевагами використання НР авторами були позначені
особливості, що обмежують їх застосування:

- Прагнення збільшити дальність роботи пошукових установок в умовах
генератора

ЗС,

який

може

РА

досить низької КПД НР веде до збільшення енергетичного потенціалу
наблизитися

до

рівнів,

неприпустимим

,К
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нормативами біологічного захисту обслуговуючого пошукову установку
персоналу, навіть при імпульсному ЗС;

- Параметри нелінійних переходів, що входять в конструкцію ГО

ов

елементів, залежать від ряду факторів (вологість, тиск і т.п.), що створює
труднощі при обробці ОС і знижує ймовірність виявлення;

аш

- Нелінійний діаметр об'єкта суттєво залежить від екранування об'єкта
або знаходження біля нього кордонів розділу середовищ;
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- Для роботи пошукової установки потрібно в більшості випадків
використання двох частотних каналів (для ЗС і для ОС).
Для подолання цих негативних факторів досліджувалися різні

конструкції НР і пошукових установок, підбиралися параметри ЗС.
Питанню застосування НР в якості засобів маркування об'єктів пошуку

присвячена робота [19]. У роботі ставилося завдання синтезу маркерів. В
якості вирішення задачі синтезу пропонувалися дві конструкції маркерів з
різними діаграмами зворотного нелінійного розсіювання (ДОНР) одержали
назви "Штир" (все направлена діаграма) і "Картка" (діаграма з певною
спрямованістю). Як корисний сигнал було розглянуто сигнал частоти другої
гармоніки ЗС. Були представлені результати експериментів, проведених з
цими маркерами, отримані їх амплітудні характеристики та досліджено їх

поляризаційні властивості. Зроблено висновки, що дозволяють говорити про
ефективність застосування кожного з цих НР при таких просторових умовах,
як орієнтація маркера, висота його розташування над поверхнею землі, і т.д.
Існує ряд робіт, присвячених практичному застосуванню систем пошуку
ПР. Зокрема, в [24] описана система запобігання зіткнення автомобілів, що
розміщення

на

задньому

бампері

автомобілів

пасивних
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передбачає

відповідачів - НР, а на передньому - нелінійних радіолокаторів. В [25]

запропоновано оснащувати альпіністів і гірськолижників пасивними НР Подвоювач частоти і здійснювати їх пошук за допомогою пошукової

РА

установки, що приймає сигнал на частоті другої гармоніки ЗС, якщо вони
виявилися жертвами снігових лавин.
ідентифікація.

Ідентифікація

,К
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У деяких практичних завданнях, крім виявлення НР, потрібно і їх
НР

можлива

за

рахунок

застосування

параметричних НР, тобто НР, навантажених на параметричний порушуваний

ов

контур, забезпечуючи модуляцію ефективного поперечника розсіювання НР.
В [4] були розглянуті особливості режиму роботи такого НР. Розсіювач ставав

аш

параметричним під впливом додаткового енергетичного сигналу. Як приклад
в [4] був обраний НР, який представляв собою пасивний вібратор з
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навантаженням у вигляді напівпровідникового діода. В якості практичного
застосування таких НР в [27] досліджувалася можливість їх використання в
ролі ретрансляторів для дистанційної діагностики стану динамічних систем.
Було показано, що для зазначених цілей застосування діода в якості
параметричної навантаження може бути енергетично вигідніше в порівнянні з
використанням його енергетичних властивостей. Так само була приведена
кількісна оцінка енергетичного виграшу.
Існує ряд практичних завдань, пов'язаних з динамічним контролем

параметрів середовища [11]. Рішення деяких з них пропонується здійснювати
з використанням систем НР. В [24] пропонувалося вводити в НР чутливі
елементи-рецептори,

що

дозволяють

контролювати

такі

параметри

середовища, як температура, вологість, тиск, газовий склад, локальні
акустичні поля і т.п.
Незважаючи на наявність певних напрацювань, досі не отримали
широкого практичного застосування системи радіомаркування (СРМ), що
використовують в якості маркерів-відповідачів НР, корисним сигналом в яких
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служать вищі гармоніки ЗС. Пов'язано це, перш за все з тим, що багато з

вищеописаних проблем, що обмежують застосування подібних СРМ [1], що не
були дозволені. Перш за все, варто виділити занадто низький коефіцієнт

перетворення потужності ЗС в потужність ОС (ККД) в таких НР. Низький ККД

РА

істотно обмежує максимальну ефективну дальність роботи подібних СРМ. На
сьогоднішній день найбільша дальність експериментального виявлення

,К
іВ

гармонійного НР; розташованого поблизу кордону розділу середовищ,
становить 300м [5].
Субгармонічні НР

ов

Одним з можливих технічних рішень, що дозволяють подолати деякі
проблеми, пов'язані із застосуванням систем пошуку маркерів - НР, є

аш

використання в якості маркерів субгармонічних нелінійних розсіювачів
(СНР). СНР - це клас параметричних розсіювачів, здатних на основі
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параметричної генерації перетворювати ЗС в ОС із спектральними
компонентами на частотах як гармонік, так і субгармонік ЗС, при цьому ЗС
виступає сигналом накачування. Тобто якщо при опроміненні параметричного
розсіювача гармонійним сигналом на частоті f він здатний формувати ОС,
спектр якого містить ненульову компоненту хоча б на одній з частот: f/2, f/3,
f/4..., то такий НР можна назвати СНР. Як правило, з усіх спектральних
компонент ОС, що генерується СНР на нижчих кратних частотах гармонійного

ЗС, найпотужнішої є спектральна складова на частоті f/2. Тому СНР надалі
будемо називати параметричний розсіювач, що формує корисний ОС на
половинній частоті ЗС.
Інтерес до використання в якості маркерів СНР пов'язаний з низкою
переваг, якими вони володіють у порівнянні з іншими пасивними НР, що

мають у спектрі свого ОС тільки компонент на частотах вищих гармонік ЗС,
Наявність в спектрі ОС компонент на частоті субгармонік ЗС дозволяє
селектувати сигнал, відбитий від СНР на тлі перешкод, що виникають при
перевідбитті ЗС від підстильної поверхні і сторонніх об'єктів, які не є СНР.
Крім того, на сьогоднішній день з усіх відомих типів пасивних НР саме СНР
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володіють найбільшим коефіцієнтом перетворення потужності ЗС в

потужність корисного ОС (більше 10%). На сьогоднішній день найбільша

дальність експериментального виявлення СНР, розташованого поблизу

кордону розділу середовищ, становить близько 1 км [16]. Слід так само

РА

відзначити, що СНР дешевий, конструктивно простий і не вимагає технічного
обслуговування.
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Деякі можливі області застосування нелінійних розсіювачів (НР) і
параметричних розсіювачів (ПР) як пасивних маркерів припускають їх
виявлення на відстані за допомогою нелінійного радіолокатора [22].

ов

Перевагою таких відповідачів є їх відмінність на тлі лінійних відбивачів
(підстильної поверхні, будівель тощо), пасивність (тобто відсутність елементів

аш

живлення), відносна простота і дешевизна, відсутність необхідності
обслуговування при експлуатації. Зокрема, на основі розміщення НР на
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рятувальних жилетах пропонується створювати системи пошуку людей, що
опинилися за бортом [2, 3], а на основі розміщення ПР на мундирах - систему
пошуку поранених на полі бою [24].
Іншими завданнями, які можуть бути вирішені за допомогою подібних

маркерів, є розмітки запасних або рідко використовуваних посадкових
майданчиків, фарватеру, місць тимчасових стоянок експедицій і т.д.
Для цього необхідний перехід до відносно далекого виявлення маркерів.

Оскільки для вирішення зазначених завдань немає обмеження на геометричні
розміри

маркера,

можливий

шлях

підвищення

дальності

виявлення

відповідачів - збільшення нелінійної ефективної поверхні розсіювання.
Стандартним шляхом вирішення такого завдання є створення відбивних грат
[5], в нашому випадку нелінійних відбивних решіток з НР або ПР.

2.2 Формування відбивної решітки з нелінійних розсіювачів
Як

правило,

маркування

спеціально

об'єктів,

синтезовані

являють

собою

НР,

використовувані

пасивну

нелінійну

для

антену,

навантаженням якої виступає нелінійний елемент - подвоювач частоти.
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Відповідно розсіяний сигнал (РС) перевипромінюється на частоті другої

гармоніки зондуючого сигналу (ЗС). У той же час відомі конструкції

спеціально синтезованих НР, що використовують в якості робочого РС на
частоті третьої гармоніки ЗС.

РА

Аналіз властивостей нелінійних відбивних решіток з НР найбільш
просто проводити на основі попередньо досліджених властивостей простого

,К
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НР (НР з одиночним нелінійним елементом) [6], феноменологічна модель
якого для випадку одночастотного зондуючого сигналу представлена на рис.

2.1 – Феноменологічна модель простого нелінійного розсіювача для
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Рис.

аш

ов

1.

гармонічного зондуючого сигналу: 1 – прийомна антена; 2 – тракт прийомна антена –
нелінійний елемент; 3 – нелінійний елемент; 4 – тракт нелінійний елемент – випромінююча
антена; 5 – випромінююча антена

Аналіз феномелогічної моделі простого нелінійного розсіювача,

виконаний в [13], показав наступне:
- Просторові і поляризаційні

властивості простого НР на частоті ЗС визначаються параметрами його
приймальні антени;
- Просторові і поляризаційні

властивості простого НР на частоті РС визначаються параметрами його
випромінюючої антени;
- Амплітудні властивості простого НР визначаються параметрами
нелінійного елемента і його узгодженням з приймальною і випромінюючою
антенами.
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Просторові властивості антен (приймаючої ЗС і випромінюючої РС)

задамо їх діаграмами спрямованості ƒЗС (θ), ƒРС (θ), де потужності, θ - кут
візирування. Амплітудні властивості НР можуть бути описані його

РА

амплітудної характеристикою (АХ) у вигляді [7]:
SPC|R=1м=g(SЗС)

(2.1)

де SPC|R=1м - щільність потоку потужності РС, наведена до відстані R = 1

,К
іВ

метр (надалі будемо позначати SРС), а SЗС - щільність потоку потужності ЗС,
падаючого на НР. Зауважимо, що назва «амплітудна характеристика» дано
історично, хоча насправді у виразі (2.1) використовуються величини,

ов

пропорційні енергії (потужності) електромагнітної хвилі, а не її амплітуди
(напруженості). Як правило, амплітудна характеристика - монотонна функція,
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виду

аш

яку для обмеженого діапазону значень SЗС можна апроксимувати параболою

SРС = σh⋅SЗСα,

(2.2)

де σh, α- константи.

За значенням α визначають режим роботи НР [7]. Для α = 1 - лінійний

режим, α> 1 - режим слабкої взаємодії, α <1 - режим насичення. Слід зазначити,
що для слабких рівнів ЗС амплітудна характеристика завжди в режимі слабкої

взаємодії, при цьому α = n, де n - номер гармоніки РС. Амплітудна
характеристика спеціально синтезованого НР типу «Картка» [8] представлена
на рис. 2.2 (крива 1).
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Рис. 2.2 – Амплітудні характеристики: 1 – вихідного нелінійного розсіювача типу
«Картка», 2 – Нелінійної відбиваючої решітки першого типу, 3 – нелініої відбиваючої
решітки другого типу

На рис. 2.2 (крива 1) для того ж спеціально синтезованого НР типу
«Картка» представлена залежність ефективної поверхні розсіювання [9] σН

аш

режиму роботи НР.

ов

від SЗС (σН=(4πSРС)/SЗС), з якої видно, що максимальна σН відповідає лінійному
Якщо зондування і прийом ведуться з одного напрямку, то індикатриса
(діаграму зворотного розсіювання [5]) можна записати через амплітудну
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характеристику:

SРС(θ) = ƒРС(θ)g(SЗСƒЗС(θ)).

(2.3)

При цьому передбачається, що амплітудна характеристика (1) виміряна

для найбільш сприятливого положення НР, максимуми діаграм антен ЗС і РС
збігаються, θ - кут відхилення кута візування від максимуму діаграм.
Фазові властивості простого НР розрізняються для частот парних і

непарних гармонік [10]. Виходячи з еквівалентної схеми НР, що складається з
антени, яка приймає ЗС, тракту, що з'єднує антену ЗС і нелінійний елемент,
нелінійного елемента, тракту, що з'єднує нелінійний елемент і антену, що
випромінює РС на частоті гармоніки ЗС в простір, фаза РС на частоті
гармоніки визначається співвідношенням:

φРС=n(φЗС+ ΔφЗС+jЗС)+ inπ + ΔφЗС + jРСπ + φn.

(2.4)

де n - номер гармоніки, φЗС - початкова фаза ЗС, ΔφЗС - набіг фази в фідері
ЗС - 2, фазова затримка, пов'язана з властивостями нелінійного елемента,
інерційними ΔφРС - набіг приймаючі фази в фідері значення РС - 4, in, jЗС, jРС
величини, приймаючі значення 0 або 1; іn залежить від
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виду вольт-амперної характеристики нелінійного елемента і положення на

ній робочої точки. Практично завжди in можна визначити як знакову функцію
відповідного

коефіцієнта

розкладання

вольт-амперної

характеристики

нелінійного елемента в ряд Тейлора [7]; jЗС, jРС - визначаються полярністю

РА

підключення антен ЗС і РС до нелінійного елементу і фазою пелюстки

діаграми спрямованості відповідної антени НР. Оскільки початкове значення
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фази довільно, то можна говорити тільки про те, коли параметри in, jЗС, jРС
будуть змінювати свій знак. Наприклад, in буде різним для контактів з
кубічного і інтегральної вольт-амперних характеристиками [11], jЗС, jРС

ов

зміняться, якщо провести переполюсовку відповідних антен. Якщо діаграми
спрямованості антен ЗС і РС багатопелюсткові, то навіть невелика зміна

аш

просторового положення НР може призвести до інверсії фази РС.
Для частот парних гармонік вираз (3) спрощується, так як величина njЗСπ
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завжди кратна 2π і цей член можна опустити:
φРС = n (φЗС +ΔφЗС) + inπ + ΔφРС + jРСn π + φn.

Розглянуті

фазові

властивості

простого

НР

(2.5)
дозволяють

при

конструюванні нелінійних відбивних решіток з НР легко інвертувати фазу РС
її елементів як на частоті третьої, так і на частоті другої гармоніки. Це
досягається або зміною просторового положення НР, або переполюсовкой
однієї з антен НР. Наявність у виразах (3), (4) членів ΔφРС, ΔφЗС показує, що
в принципі можливо формувати НР любими заданими значеннями фазової
затримки між ЗС і РС. Ця властивість також може бути використано при
формуванні відбивних решіток з НР.
Є принаймні два шляхи побудови відбивної решітки з НР [12]:

1) антени ЗС і РС виконати у вигляді антенних решіток, що складаються
з m елементів, навантажених на один нелінійний елемент; надалі таку
нелінійну відбивну ґрати будемо позначати НОР1;
2) сформувати решітку з окремих НР;

20
15

надалі таку нелінійну відбивну ґрати будемо позначати НОР2.
Розглянемо можливості та особливості реалізації кожного з цих шляхів.
Для порівняння необхідно зробити деякі апріорні припущення:
2. Використовуються однакові нелінійні
елементи.
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3. НОР2 виконана з ідентичних НР.

РА

1. Площі, займані ґратами, однаково.

4. Взаємний вплив елементів решіток один на одного відсутня.
5. Збільшення площі відбувається в одне число разів на частоті ЗС і РС.

ов

6. Площа антен пропорційна коефіцієнт посилення по потужності.
7. В якості вихідного береться НР, для якого відома амплітудна

аш

характеристика та діаграми спрямованості антени, яка приймає ЗС, і антени,
випромінюючої РС.
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Розглянемо властивості НОР1. НОР1 є простим НР, площі антен ЗС і РС
якого збільшуються порівняно з вихідним НР в m раз. Це еквівалентно тому,

що в m разів збільшилися коефіцієнти підсилення антен ЗС і РС. Вираз (2.1)
для НОР1 матиме вигляд:
SРС = mg (mSЗС).

(2.6)

З (5) видно, що максимально можливий
РС (при насиченні) зросте в m раз, а максимальна σН зросте в m2 раз і буде

досягнута при значеннях SЗС, в m разів менших у порівнянні з вихідним НР. На
рис. 2.2 (крива 2) представлена розрахована амплітудна характеристика НОР1
для m = 4 і вихідного НР типу «Картка». Відповідна залежність σН від SЗС для
такої НОР1 представлена на рис. 2.3 (крива 2).
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Рис. 2.3 – Залежності нелінійної ефективної поверхні розсіювання від площини потоку
потужності зондуючого сигналу: 1 – вихідного нелінійного розсіювача типу «Картка», 2
– Нелінійної відбиваючої решітки першого типу, 3 – нелініої відбиваючої решітки другого
типу

Зміни відбудуться не тільки в амплітудних, але і в просторових

ов

властивостях. З теорії антенних решіток відомо [13], що діаграму
спрямованості решітки можна записати як рівняння напраленості елемента

аш

решітки ƒ(θ) і ґратчастого множника F(θ), тобто діаграми напрямленості
антеною решітки, що складається з елементів з ізотропними діаграмами.
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Максимально можливе значення F(θ), коли всі елементи синфазні, так само m.
Відповідно індікатріса НОР1 буде мати вигляд:
SРС(θ) = ƒРС(θ) FРС1(θ) g (SЗСƒЗС(θ) FЗС(θ))

(2.7)

З (2.7) випливає, що НОР1 повинна бути побудована так, щоб головні

максимуми діаграм антен ЗС і РС збігалися, при цьому можливе суттєве
звуження головної пелюстки індикатриси. Зауважимо, що ширина пелюстки
індикатриси НОР1 буде залежати від величини SЗС. Одночасно, для НОР1
зменшується ширина головних пелюсток діаграм антен ЗС і РС, яка
визначається в основному FРС1(θ) і FЗС(θ). Звуження головних пелюсток
діаграм антен ЗС і РС дозволить «відірвати» їх від землі, якщо зондування
проводиться з повітряного носія. Це, в свою чергу, дозволить істотно
збільшити дальність виявлення, так як вона стане визначатися умовами а

вільного простору, де щільність потоку потужності П залежить від дальності
R як П ~1/R2, не приземного поширення, де П~1/R2 [14].
Розглянемо амплітудні і просторові властивості НОР2. Нехай на кожен
з m простих НР, що входять в НОР2, одночасно падає плоска хвиля ЗС. В
результаті ми отримуємо m синфазних когерентних джерел на частоті РС, і
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сумарна потужність РС збільшиться в m2 разів. Амплітудна характеристика
НОР2 буде мати вигляд:
SРС = m2 g (SЗС).

(2.8)

З (2.8) видно, що максимально можливе значення РС зросло m2 раз,

РА

максимальна σН теж зросте в m2 разів при тому ж значенні, в що і для

вихідного НР. На рис. 2.2 зображена амплітудна характеристика НОР2 для
залежність σН від SЗС (крива 3).
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m=4 (крива 3) і вихідного НР типу «Картка». На рис. 3 представлена відповідна
Розглянемо просторові властивості НОР2.

Вважатимемо, що НОР2

ов

повернена до фронту хвилі ЗС під кутом θ. Тоді різниця фаз ΔφЗС ЗС,
опромінюючих два НР, що знаходяться. на відстані d, дорівнює:

аш

ΔφЗС = 2πdsin (θ) / λЗС,

де λЗС - довжина хвилі ЗС. Вважаючи фазу першого НР рівною нулю, фазу

О
.О
.Г
ат

РС від другого НР φРС відповідно до (3) можна записати як
ΔφРС = 2πdsin(θ)/λРС + jπ.

де λРС - довжина хвилі РС, j = 0, якщо в конструкції НОР2 не передбачалося

інверсія фази, і j = 1, якщо передбачалася. Так як ми цікавимося

розповсюдженням хвилі в напрямку кута θ, то різниця фаз від двох сусідніх
НР в цьому напрямку можна записати як
ΔφРС = 4πdsin (θ) / λРС + jπ.

(2.9)

Користуючись виразами, отриманими для випромінювачів в решітці з
різними фазами [13], на основі (2.9) легко отримати вираз для ґратчастого вид
FРС2 (θ) такий же, як для лінійної отражамножітеля НОР2. Очевидно, що

котельної решітки [6], що опромінюється хвилею на частоті РС. Вид
індикатриси можна визначити з співвідношенням
SРС(θ) = ƒРС (θ) FРС2(θ)g(SЗСƒЗС(θ)).

(2.10)

При однаковому розташуванні елементів НОР1 і НОР2 і невикористанні
FРС2(θ) = (FРС1(θ))2.
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переполюсовок
Із (2.10) випливає, що ширина головного пелюстка в основному

визначається FРС2(θ) і практично не залежить від рівня SЗС, максимальне
значення FРС2(θ) при синфазності її елементів рівне m2. Для НОР2 діаграма по

РА

ЗС збігається, з діаграмою антени ЗС одного НР. Це може бути суттєвим при
вирішенні задачі зменшення впливу відображень ЗС від границь розділу
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середовищ і навколишніх предметів на НОР2.

Порівняння амплітудних характеристик НОР1 і НОР2 показує, що
максимум σН для НОР1 настає при менших значеннях SЗС, ніж для НОР2, хоча

ов

самі значення максимальних σН для обох решіток однакові (див. Рис. 2.3). З
виразів (2.6) і (2.8) і графіків на рис. 2 видно, що для малих значень SЗС

аш

інтенсивність РС від НОР1 вище, при деякому значенні SЗС РС порівнюються,
а далі інтенсивність РС від НОР2 більше. Максимально можливий РС для
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НОР2 вище, ніж для НОР1. Питання переваги НОР1 або НОР2 залежить від
обраного критерію. Якщо в якості критерію вибрати дальність, при якій для
фіксованої потужності ЗС досягається максимум σН, у виграші буде НОР1. В
якості критерію можна вибрати максимально можливу дальність виявлення
НР при фіксованій чутливості нелінійного радіолокатора. Якщо уявити, що на
потужність ЗС немає обмежень, у виграші буде НОР2. Іншим критерієм може
бути

дальність

виявлення

при

фіксованому

потенціалі

нелінійного

радіолокатора П (відношення чутливості приймача до потужності ЗС).
Неважко переконатися, що в цьому випадку дальність буде визначатися
величиною σН, а значить, НОР1 і НОР2 еквівалентні. Зокрема, для вільного
простору:

R4~σН П.
Таким чином, порівняння гармонійних НОР1 і НОР2 неоднозначно. У
той же час можна зробити певні висновки. Якщо вихідний НР був
оптимізований з нелінійним радіолокатором (в сенсі розподілу потенціалу для
досягнення максимальної σН), то для збільшення дальності його виявлення,

20
15

при незмінності цієї апаратури, необхідно використовувати НОР1. Якщо

передбачається збільшувати потужність ЗС, то необхідно використовувати
НОР2. При цьому НОР2 з m вихідних НР вимагатиме збільшення потужності
ЗС в m2 разів.

РА

Слід зазначити, що при обох типах нелінійних решіток досягається одне

і те ж значення максимальної σН. Це дозволяє зробити висновок, що
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максимальна σН буде такою ж при комбінованому способі формування
решітки, коли окремі елементи НОР2 будуть являти собою підґратки у вигляді
НОР1. Цей висновок має суттєве значення, якщо врахувати, що створення

ов

антеною системи з великим числом поєднуваних елементів являє собою певну
технічну проблему (потрібно забезпечити хороше узгодження великого числа
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елементів між собою, з'являються втрати на поширення сигналів по лініях
передачі). Створення НОР2 з великим числом елементів сполучено з
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трудністю підбору великого числа нелінійних елементів з близькими
характеристиками на частотах ЗС і РС.
Порівняємо просторові властивості НОР1 і НОР2. Ширина головного

пелюстка індикатриси, як випливає з (2.7) і (2.10), для них приблизно
однакова. При цьому виходячи з (2.9) для НОР2 слід очікувати більшого числа
пелюсток в Індикатриса, ніж для НОР1 при тій же геометрії розташування
елементів. Слід зазначити, що вирази (2.7) і (2.10) і висновки зроблені без
припущення про еквідистантних елементів ґрат. Для НОР1 існують великі
можливості для зменшення впливу відбитків від землі, що дуже істотно для
збільшення дальності. У той же час і для НОР1 і для НОР2 певною проблемою
може виявитися багатопелюсткові. Ця проблема в істотному ступені може
бути усунена в комбінованій нелінійної решітці, за рахунок несумісність

ґратчастих множників решітки та підрешіток або застосування підрешіток з
різними діаграмами.
2.3 Формування відбиваючої решітки з параметричних розсіювачів

виступає

параметричний

генератор.

ЗС

є
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ПР являють собою пасивну нелінійну антену, навантаженням якої
сигналом

накачування

параметричного генератора, а РС, як правило, перевипромінюється на частоті
субгармонік ЗС. Відповідно частота PC в два рази менше частоти ЗС.

РА

Як і для решіток з НР, аналіз властивостей відбиваючих решіток з ПР

почнемо з опису амплітудних властивостей ПР. Амплітудні властивості
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одиночного ПР, запропонованого в [4], описані в [12, 15]. На рис. 2.4
представлена амплітудна характеристика ПР з [21]. На початковій ділянці
генерація субгармонік ЗС відсутня, на ділянці з індексом 2 спостерігається
генерація субгармонік, а на ділянці з індексом 3 - генерація шумового сигналу

ов

з шириною спектра близько 100 МГц з центром в районі субгармонік ЗС.

аш

Як і в гармонійному випадку, відбиваючі решітки з ПР можуть будуватися
як НОР1 і як НОР2. Властивості НОР1 визначаються аналогічно гармонійному
положенні і полягають у трансформації амплітудної характеристики у
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відповідності з виразом (2.6).

Для аналізу відбивних решіток з ПР типу НОР2 необхідно врахувати фазові

властивості ПР. В [17] показано, що фазові властивості ПР визначаються
властивостями параметричного генератора [18], що є його навантаженням, у
якого фаза РС є випадковою бінарної величиною. Аналогічно (2.4) вираз для

фази розсіяного сигналу може бути записано як
φрс = (φзс + Δφзс + jзсπ) / n + inπ + Δφрс + jрсπ + φn

(2.11)

Відмінність (2.11) від (2.4) в тому, що in принципово не може бути
передбачене і одному значенню фази ЗС при порушенні параметричного
значення генератора фази РС, може відрізняються відповідати на π. У два

результаті діаграма зворотного нелінійного розсіювання від системи з ПР має
випадковий вид [10].
В [11] запропоновано для зняття неоднозначності фази РС від ПР разом
з PC випромінювати додатковий синхронізуючий сигнал на частоті
субгармонік, який «нав'яже» свою фазу РС при порушенні елементів відбивної

ов
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решітки з ПР, що стабілізує вид діаграми зворотного нелінійного розсіювання.

шляхом
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Іншим

аш

Рис. 2.4 – Залежність густини потужності струму хвилі РС на відстані 1 м від
субгармонічного розсіювача SРС від густини потоку потужності хвилі зондуючого
сигналу SЗС , падаючого на субгармонічний розсіювач fk=600 МГц. Області 1,4 – генерація
відсутня, 2 – область генерації гармонічного РС на частоті fk=300 МГц; 3 – область
генерації РС у виді шумового коливання ΔfПЧ=1 МГц , полоса генерації ≈100МГЦ

стабілізації

діаграми

зворотного

нелінійного

розсіювання є введення в систему одного або декількох ПР, збудження РС у
яких відбувається при меншому рівні інтенсивності хвилі ЗС, ніж у решти [23].

Об'єднання зазначених технічних рішень [1, 3] дозволяє вирішити завдання
усунення пропуску цілі через наявність нулів в діаграмі зворотного
нелінійного розсіювання у решіток з параметричних розсіювачів шляхом
забезпечення режиму мерехтіння. Для цього синхронізація параметричних
розсіювачів в групі відбувається щось від хвилі зондуючого сигналу, тобто від
зовнішнього синхронізуючого радіоімпульса, то від внутрішнього джерела
синхронізації (джерел), яким виступає один або кілька перших параметричних
розсіювачів. Щоб зазначені джерела синхронізації утворилися, необхідно, щоб
один або декілька параметричних розсіювачів мали менший поріг збудження,

а передній фронт радіоімпульса накачування наростав монотонно. При цьому,
якщо ЗС має вигляд прямокутного радіоімпульсу (див. Рис. 2.5а), то все ПР
збуджуються одночасно, а якщо радіоімпульс PC випромінюється з монотонно
наростаючим переднім фронтом (рис. 2.5б), тоді першим збудиться ПР з
меншим

рівнем

порогу

збудження.

На

рис.

2.5в

представлений
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синхронізуючий сигнал, який відповідно до [15] складається з двох ідентичних
коротких протифазних радіоімпульсів на частоті субгармонік, які взаємно
компенсуються в приймачі.

Як приклад на рис. 6 представлені нормовані діаграми зворотного

РА

нелінійного розсіювання для обох режимів синхронізації від групового

параметричного розсіювача у вигляді пари ПР, розташованих на відстані
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0.625λРС, де λРС - довжина хвилі РС.
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Рис. 2.5 – Осцилограми імпульсів зондуючого сигналу (а,б) і
синхроімпульсу (в)

Видно, що режим
синхронізації
першого
ПР

від

збудженого
дозволяє

сформувати максимум
в області 24 градусів і

157 градусів, в той час як в режимі синхронізації від зовнішнього
синхронізуючого сигналу в цих напрямках мінімуми, а в режимі синхронізації
максимуми спостерігаються в області 180 градусів і нуля градусів, у той час
як при синхронізації від

першого порушила ПР в даних напрямках

спостерігаються мінімуми.
У той же час слід зазначити, що для системи з двох ПР в діаграмі

зворотного нелінійного розсіювання завжди залишаються 2 мінімуму, в

даному випадку 204 градуса і 337 градусів. Крім того, сумарна ДОНР має
несиметричний характер через несиметричності ДОНР із синхронізацією від
першого збудженого ПР.
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Рис. 2.6 – Нормовані діаграми зворотнього нелінійного розсіювання від системи із двох
параметричних розсіювачів по потужності. За 0 дБ прийнятий рівень випромінювання
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одного ПР, 1 – ДОНР з синхронізацією від податкового синхронізуючого сигналу; 2- ДОНР
з синхронізуючою від першої збудженої ПР

Несиметричність ДОНР визначається несиметричним розподілом ПР.

ов

При збільшенні числа ПР з'являється можливість формувати сумарну ДОНР,
що носить симетричний характер з малою (кілька дБ) нерівномірністю і не
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містить глибоких нулів. Як приклад такої конфігурації на рис. 7 представлена
нормована сумарна ДОНР системи з п'яти ПР, при цьому ПР з меншим
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порогом збудження розташований в центрі, а решта рівно віддалена від нього
на відстань 0.792λРС. Так як ДОНР симетрична, показаний її вид в діапазоні 0

÷ 180 градусів. Слід зазначити, що певної «платою» за «усунення нулів» і стало
зниження максимального рівня РС до 11.85 дБ (максимальний рівень п'яти
синфазних параметричних розсіювачів відповідає 13.98 дБ), мінімальний
рівень РС відповідає 7.36 дБ.
Таким чином, формування нелінійних відбивних решіток з нелінійних і

параметричних розсіювачів є перспективним напрямком вирішення завдань

різних

об'єктів.
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Рис. 2.7 – Нормовані діаграми зворотнього нелінійного розсіювання від системи з п’яти
параметричних розсіювачів по потужності. За 0 дБ прийнятий рівень випромінювання
одного ПР. Максимальнйи рівень РС від п’яти синфазних параметричних розсіювачів
відповідає 13.98 дБ (показано пунктиром). 1 – ДОНР з синхронізацією від додаткового
синхронізуючого сигналу; 2 – ДОНР з синхронізацією від першого хбудженого ПР

ов

В розділі приведена інформація про завдання які використовують ефект
нелінійного розсіювання електромагнітних хвиль в своїх цілях. Класифікація
на

такі

як:

контактні,

аш

НР

напівпровідникові,

спеціально

створені,

субгармонічні, котрі відрізняються своєю структурою та застосуванням.
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Наведений приклад формування відбиваючої решітки з нелінійних
розсіювачів, показана модель найпростішого нелінійного розсіювача для
гармонічного зондуючого сигналу.
Розглянуто два шляхи побудови відбивної решітки, а саме, антени ЗС і

РС виконувати у вигляді антенних решіток, що складаються з m елементів,
навантажених на один нелінійний елемент та формування решітки з окремих
НР. Показана якою буде ефективна поверхність розсіювання від площини
потоку потужності зондуючого сигналу та розглянуто амплітудні та
просторові властивості, а також порівняння цих властивостей для двох
решіток.
Показано

особливості

формування

відбиваючої

решітки

з

параметричних розсіювачів, а також, що вони представляють собою, як

працюють та як використовуються на практиці, приведені графіки, а саме:
залежність густини потоку потужності хвилі розсіяного сигналу, осцилограми
імпульсів, нормовані діаграми зворотнього нелінійного розсіювання. Також
показаний імітатор закладного пристрою на діоді, показані спрощені схеми
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принципу роботи та будови.

3 Природа виникнення вторинного поля
3.1 Реєстрація вторинного поля
Вивчення

ефекту

нелінійного

розсіювання

радіохвиль

на

радіоелектронної апаратури та її компонентів з метою їх виявлення - найбільш
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актуальне для освоєння в технічному відношенні напрямок. На відміну від
лінійної, в нелінійній радіолокації інформація про виявлення об'єкти

визначається його здатністю спектрального перетворення зондуючого сигналу
і відбиття його на гармоніках частоти зондування. Ці явища можливі при

РА

наявності в складі об'єкта елементів з нелінійними вольт-амперних
характеристиками (ВАХ). Такі елементи за природою свого виникнення
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умовно можуть бути розділені на «штучні» і «природні». Під «штучними»
будемо розуміти напівпровідникові прилади штучного походження, що
містять p-n перехід (наприклад, діоди, транзистори тощо); під «природними»
поверхні тощо).

ов

- природного походження (точкові і площинні металеві контакти, корозійовані

аш

Електромагнітна хвиля, що падає на об'єкт, незалежно від його природи
викликає вимушені коливання вільних і зв'язаних зарядів, синхронні з
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коливаннями падаючого поля. Вимушені коливання зарядів створюють
вторинне поле всередині або поза тілом. В результаті цього енергія
електромагнітної хвилі, падаючої на ціль, розсіюється у всіх напрямках, в
тому числі і в напрямку до радіолокаційної станції. Приходить в точку
прийому, перевипромінювана хвиля являє собою відбитий ціллю сигнал.
Характер вторинного випромінювання (відбиття) електромагнітних

хвиль залежить від форми об'єкта, розташованого на шляху їх поширення,
його розмірів і електричних властивостей, а також від довжини падаючої
хвилі і її поляризації.
Прийнято розрізняти дзеркальне, дифузійне і резонансне
відображення. Якщо лінійні розміри поверхні, що відбиває набагато більші за
довжину хвилі, а сама поверхня гладка, то виникає дзеркальне відображення.

При цьому кут падіння радіопроменя дорівнює куту відбиття, і хвиля
вторинного випромінювання не повертається до РЛС (за винятком випадку
нормального падіння).
Якщо лінійні розміри поверхні об'єкту великі в порівнянні з
довжиною хвилі, а сама поверхня шорстка, то має місце дифузійне
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віддзеркалення. При цьому завдяки різній орієнтації елементів поверхні
електромагнітні хвилі розсіюються в різних напрямках, в тому числі і в

напрямку на РЛС. Резонансне відображення спостерігається в тому випадку,
коли лінійні розміри відображають об'єкти або їх елементи рівні непарному

РА

числу півхвиль. На відміну від дифузного віддзеркалення, вторинне

резонансне випромінювання зазвичай володіє великою інтенсивністю і різко
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вираженою спрямованістю, що залежить від конструкції і орієнтації і
викликає відображення елемента.

Вторинне поле реєструється на гармоніці, а не на основній частоті. В

ов

результаті складання вторинних хвиль з випромінюючою формується
результуюча хвиля з новою амплітудою і фазою. Зрушення фаз між первинною
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і перевипромінюваною хвилями призводить до зміни фазової швидкості.
У середовищі, що містить випадкові локальні неоднорідності,
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вторинні хвилі випромінюються в різних напрямках. Розсіяні хвилі частково
забирають енергію вихідної хвилі, що призводить до її ослаблення.
У тих випадках, коли довжина хвилі велика порівняно з лінійними

розмірами цілі, падаюча хвиля огинає ціль та інтенсивність відбитої хвилі
мізерно мала.
З

точки

зору формування

сигналу при

відбитті

об'єкти

радіолокаційного спостереження прийнято ділити на малорозмірні та
розподілені в просторі або на поверхні.
До малорозмірних належать об'єкти, розміри яких значно менше розмірів

елемента роздільної здатності РЛС по дальності і кутових координатах. У ряді
випадків малорозмірні об'єкти мають найпростішу геометричну конфігурацію.
Їх відображають властивості можуть бути легко визначені теоретично і

передбачені для кожного конкретного відносного розташування розглянутої
цілі та РЛС. У реальних умовах цілі найпростішого типу зустрічаються досить
рідко. Найчастіше доводиться мати справу з об'єктами складної конфігурації,
які складаються з цілого ряду жорстко зв'язаних між собою найпростіших
відображаючих елементів.
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Інші цілі являють собою сукупність окремих об'єктів, розподілених

в певній області простору, що значно перевищує за своїми розмірами елемент
роздільної здатності РЛС. Залежно від характеру цього розподілу розрізняють

об'ємно-розподілені (наприклад, хмара, накопичення води) і поверхнево-

РА

розподілені (поверхня суші і т. Д.) цілі. Відбитий від такої цілі сигнал є

результатом інтерференції сигналів відбивачів, розподілених в межах
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елемента дозволу.

Для фіксованого взаємного положення РЛС і відображаючих
об'єктів амплітуда і фаза відбитої хвилі мають цілком певну величину. Тому в

ов

принципі для кожного конкретного випадку може бути визначений
результуючий сумарний відбитий сигнал. Однак у процесі радіолокаційного
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спостереження відносне положення цілей і РЛС зазвичай змінюється, що
призводить до випадкових флуктуацій інтенсивності і фази результуючих
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відбитих сигналів.

3.2 Способи виявлення та ідентифікації нелінійного об'єкта
Традиційні методи ідентифікації нелінійних об'єктів (напівпровідників

або точкових і площинних металевих контактів) ґрунтуються головним чином
на двох особливостях [2]:
- Різниці рівнів другої і третьої гармонік, випромінювання нелінійними

об'єктами;

- Нестабільності вольт-амперної характеристики точкових і площинних
металевих контактів при механічному впливі.
Інший метод ідентифікації типу нелінійності - спосіб виявлення
нелінійного об'єкта з розпізнаванням типу нелінійності [6], що базується на

випромінюванні зондуючого сигналу, промудульований по пилкоподібному
закону в напрямку на нелінійний об'єкт, прийомі та реєстрації сигналу відгуку
по двох каналах на другій і третій гармоніках частоти вторинного
електромагнітного поля.
Ідентифікація типу нелінійності проводиться за співвідношенням рівнів
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амплітуд канальних сигналів, а додаткова модуляція дозволяє визначити

залежність амплітуди сигналу відгуку від амплітуди зондуючого сигналу і з її
вигляду уточнити тип нелінійності. За рахунок введення додаткової модуляції

по амплітуді зондуючого сигналу забезпечується отримання додаткової
помилкових

спрацьовувань

і,

як

РА

інформації про тип нелінійності. В результаті досягається зменшення кількості
наслідок,

підвищення

ймовірності
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розпізнавання типу нелінійного об'єкта [6]. Основний недолік наведеного
методу - складність технічної реалізації, зокрема високі вимоги до лінійності
передавального каскаду.

ов

Сутність запропонованого нами способу ідентифікації нелінійного
об'єкта полягає в тому, що при випромінюванні електромагнітного поля
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об'єктом залежно від його електрофізичних властивостей відбувається
відновлення пригніченою несучої, тобто виникає додаткова гармоніка, що
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характеризує квадратність вольт-амперної характеристики об'єкта.
3.3 Ідентифікація об'єкта
Як

імітатор

нелінійності

розглянемо

вібратор,

навантажений

на

напівпровідниковий діод (в даному випадку - I307G). Апроксимація ВАХ

нелінійного елемента здійснюється поліномами третього ступеня – частково-

статичним способом (сплайн-функція [7]).
Апроксимуючий інтервал розбивається на відрізки [xi-1, xi]. На кожному

відрізку визначається окремий поліном третього ступеня, який має
безперервні першу і другу похідні. Така сплайн-функція забезпечує збігу

значень в кінці поточного і наступного відрізка і безперервність першої та
другої похідних в точках з'єднання.
На

рисунку

представлена
функція

3.1
сплайн-

апроксимується
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табличних даних ВАХ діода

I307G. Структура спектру

I307G і сплайн-функція апроксимації

проілюстрована на рисунку 3.2 [8].

після перевипромінюваного
зондуючого

сигналу

нелінійним

об'єктом

РА

Рис. 3.1 – Вольт-амперна характеристика діода
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Спектр перевипромінюваного сигналу характеризується наступними
особливостями:

- Відбувається відновлення пригніченою несучої на частоті другої

ов

гармоніки, причому рівень відновленого сигналу перевершує бічні гармоніки
на величину не менше 8 дБ. При цьому на бічних гармоніках фазова
модуляції;
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маніпуляція зникає, спектр сигналу приймає вид, характерний для амплітудної
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- В діапазоні третьої гармоніки не відбувається відновлення пригніченою
несучої. Спектр містить набір гармонік, віддалених від потроєною несучої на
величини Δω і 3 Δω. При цьому фазова маніпуляція зберігається для даних
гармонік. Рівень бічній компоненти, віддаленої на величину Δω від частоти
3ω0, перевершує приблизно на 9,5 дБ компоненту, віддалену на величину 3Δω.
Аналізуючи структуру спектра перевипромінюваного зондуючого

сигналу при кожній зміні потужності випромінювання, можна розрахувати
значення кожного коефіцієнта статичного полінома, що апроксимує ВАХ
нелінійного елемента. Точність виду нелінійності буде залежати від обраного
дискрета зміни по тужності випромінювання. Важливо відзначити, що повне
відновлення виду нелінійності вимагає досить великого діапазону зміни
використовуваних струмів і напруг. При використанні постійних або

квазігармонічних
сигналів

це

привести

нелінійний

елемент

здатне
до

руйнування.
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На малюнку 3.3
представлена

залежність

зміни

коефіцієнтів

РА

Рис. 3.2 – Структура спектру перевипромінюваного зондуючого сигналу: 1 - відгук
на третій субгармонік; 2 - спектр зондуючого сигналу; 3 - спектр перевипромінюваного
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зондуючого сигналу; 4 - відгук на другий субгармонік; 5 - відновлена несуча на другій
гармоніці

статичного полінома від потужності. За характером зміни коефіцієнтів
полінома можна судити про вид нелінійності об'єкта, тим самим домогтися
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ов

ймовірності правильної ідентифікації, близькою до одиниці.
З результатів дослідження,
представлених на малюнку 4,
видно, що відновлена вольт
амперна характеристика діода
I307G має форму, в точності
повторює

форму,

задану

Рис. 3.3 Зміна коефіцієнтів статичного полінома, апроксимується статичним
що апроксимує ВАХ нелінійного об'єкта:
поліномами
(сплайн1 - описує зміну квадратичного коефіцієнта;
функцією), але, можливо, з
2 - описує зміну кубічного коефіцієнта

деяким

систематичним

зміщенням. Причина цього зміщення полягає в тому, що випромінюється поле
не містить в собі постійної складової. Таким чином, при прямому використанні
запропонованого алгоритму відновлення можливе тільки з точністю до деякої
константи.

Класичний
спосіб

виявлення

нелінійного об'єкта з
розпізнаванням типу
[1]

заснований

на
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нелінійності

опроміненні

нелінійності

гармонійним

РА

сигналом і прийомі
відгуку по каналах
і

,К
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Рис. 3.4 – Розрахована і апроксимована ВАХ, отримані в другої
результаті експерименту для діода - I307G

третьої
гармонік

перевідбитого сигналу, класифікація типу нелінійного об'єкта здійснюється за

ов

співвідношенням амплітуд відбитих в каналах сигналів. Сутністю даного
методу є той факт, що при виявленні нелінійності типу метал - оксид - метал
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(природних нелінійностей) рівень третьої гармоніки сигналу відгуку
перевищує рівень сигналу відгуку на другій гармоніці частоти зондуючого
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сигналу, а при виявленні об'єкта зі стійким p - n-переходом (штучних
нелінійностей) рівень другої гармоніки перевищує рівень третьої гармоніки
[2]. Основним недоліком цього способу є велика кількість помилкових
спрацьовувань і, як наслідок, низька ймовірність розпізнавання типу
нелінійного об'єкта [3].

3.4 Метод відновлення виду нелінійності по розсіяному полю.
При вирішенні задачі відновлення вольт амперних характеристик

нелінійностей

довільного

типу

по

збурень

розсіяного

ними

надширокосмугового випромінювання необхідно визначити характеристики
середовища. Відновлення характеристик середовища включає в себе
знаходження просторових координат нелінійної неоднорідності і визначення

її нелінійних властивостей. Для визначення цієї багатовимірної функції
необхідно використовувати просторово-часові характеристики падаючого і
розсіяного полів [4].
нелінійної

Будемо вважати, що форма

неоднорідності,

представленої

на

l і радіусом α.
У
Рис. 3.5 – Апроксимація
форми нелінійної
неоднорідності

нелінійної

20
15

малюнку 1, апроксимується циліндром завдовжки
радіолокації

при

описі

розсіювання хвиль нелінійними пристроями, а
також

при

аналізі

реакції

напівхвильового

РА

вібратора, навантаженого на нелінійність, утворену
нелінійним контактом або напівпровідниковим
Рис.

для

розрахунків

використовують

,К
іВ

діодом,

3.5 – Еквівалентна еквівалентну схему (рис. 2). На схемі представлені

схема нелінійного вібратора

наступні елементи: u0(ω) - електрорушійна сила

ов

(ЕРС), наведена падаючим випромінюванням на неоднорідності; I(ω) - струм
провідності, наведений на нелінійному елементі; C(ω) - еквівалентна ємність;

аш

Z(ω) - комплексне вхідний опір, залежне від геометричних розмірів об'єкта.
Дійсна частина комплексного вхідного опору Z(ω) c точністю до

О
.О
.Г
ат

постійного множника збігається з опором випромінювання елементарного
вібратора, а уявна частина відповідає реактивній частині вхідного опору в
електродинаміці випромінюючих систем.
З урахуванням векторного характеру електромагнітного випромінювання

розсіяне поле можна визначити за формулою [4]:

(3.1)

де Eθ, Hφ - складові електричного і магнітного поля в сферичній системі
координат;

- хвильовий опір фонового середовища; θ- кут між віссю
циліндра і напрямом на точку спостереження; I∑ - повний струм;
- функція Гріна.
На основі виміряних в дальній зоні значень напруженості розсіяного поля
нелінійний елемент, і падаюче на ньому напруга:
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визначається комплексна амплітуда повного струму, що протікає через

(3.2)

РА

(3.3)

Завдання відновлення вольт амперної характеристики нелінійного
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елемента за вимірюваннями розсіяного надширокосмугового поля зводиться
до простого алгебраїчного зверненням отриманих рівнянь. Шукана вольт
амперна залежність знаходиться при цьому з точністю до константи,

ов

пов'язаної з відсутністю в розсіяному полі складових на нульовій частоті
(постійна складова). Значення цієї константи відновлюється з умови

аш

нормування, відповідного вимогу пасивності нелінійності [4].
Основним недоліком даного методу є необхідність в додатковому вимірі
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значень напруги, наведеного падаючим полем в районі перебування
нелінійного об'єкта. Представлений метод відновлює вольт амперну
характеристику в окремих точках, відповідних електричному полю в зоні
розташування об'єкта.

В даному розділі показано найбільш ефективні способи виявлення та

ідентифікації

об’єктів.

Методи

індентифікації

грунтуються

на

двох

особливостях: різниці рівнів другої і третьої гармонік, опроміненні
нелінійними

об'єктами;

нестабільності

вольт-амперної

характеристики

точкових і площинних металевих контактів при механічному впливі.
Для прикладу приведений нелінійний елемент, а саме діод I307G з
допомогою якого доцільно проводити подальший аналіз. Показані класичні
методи виявлення нелінійого об’єкта засновані на опроміненні нелінійності

гармонійним сигналом і прийомі відгуку по каналах другої і третьої гармонік
перевідбитого сигналу.
Детально показані методи відновлення виду нелінійності по розсіяному
полю, представлені завдання відновлення, та недоліки методу відновлення, а
саме необхідність в додатковому вимірі значень напруги, індикованого
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падаючим полем в районі перебування нелінійного об'єкта. Цей метод

відновлює вольтамперних характеристику в окремих точках, відповідних
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РА

електричному полю в зоні розташування об'єкта.

4. Розрахункова частина
4.1 Розрахунок схеми
Для обчислення струму який протікатиме в еквівалентній схемі
мікросмужковоїї лінії передачі з паралельно включеним НВЧ діодом були

РА
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взяті рівняння з розділу 1

,К
іВ

Величина R постійна і визначається як R  l / S , де  , l , S – питомий
опір, товщина та площа поперечного перерізу діодної структури.
Відповідно  =0.2 , l =5ˑ10-3, S =10-6 мм2, R=1ˑ103

ов

Корпус діода модельований елементами Ri Lk і Ck , а мікросмужкова лінія
– вхідною провідністю Y0 в площині включення діода.

аш

Ri=59, Lk=0.45ˑ10-9, Ck=0.35ˑ10-12, С=0.1ˑ10-12
Значення джерела постійної напруги U=0.001 В
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Y – комплексна провідність діода дорівнює:
1
Y  jCk   jk Lk   jC  1 / R  



1

 1,003 10 3  2,26і 10 3

Y  2,472  10 3

Rdiod=Ri+RL=1.002ˑ103 Ом
1
Y

 3.47  10 3 Ом
1
Rdiod 
Y
Rdiod 

Rzag

Тоді струм який протікає у колі буде дорівнювати:
I

U
 1.695  10 5 А
Rzag  Ri

4.2 Розрахунок параметрів діода
Дано: A=0.1 (см),

h=200 (мкм),

ωб=180 (мкм),

Nб=2ˑ1015 (1/см3),

Nэ=1018(1/см3), tб=3 (мкс), RT=11 (K/Ват)
Довідникові дані: ni=1.45ˑ1010 (см-3), ε=12, ε0=8,85ˑ10-14 (Ф/см)
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Знайдені по графіках ρб-питомий опір бази діода и μ-рухомість електронів.
ρб= 2,42 (Омˑсм), μn=1290 (см2/(Вˑс)), μp=470 (см2/(Вˑс))
Робоча зворотня напруга знаходиться за умови
обр


 0,7  min U ,U

л
прок



де 0,7-коефіцієнт залишку ;
Uпрок-напруга проколу;

,К
іВ

Uл- напруга лавинного пробою;

РА

U

gN  2
б б = 4,8ˑ104 (В)
U

прок
2
0

ов

Uл=86 ρб0,64= 86ˑ2,420,64= 151,50 (В)

аш

Мінімальна напруга Uл, відповідно, Uобр дорівнює:
Uобр=0,7ˑUл=0,7ˑ151,50=106,05 (В)
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Зворотній струм діода розраховуємо при умові, що на діод діє зворотня

напруга Uобр:
I

обр

 M (I

og

 Ir )

де М- коефіцієнт лавинного множення;
Iog- струм насичення переходу;
Ir- генераційний струм переходу;

Струм насичення Iog знаходимо за формулою:
gSl
i
I 
r
2t
б

де l- товщина збідненого шару:

φт= KT  1.3  10

 23  300

1.6  10  19

g

 0.026 (В) - тепловий потенціал

18  2  1015

N N
φк=  LN э б  0.026  LN (10
T
n2
i

(1.45  1010 ) 2

)  0.77

(В)-контактная

різниця

l





20  k  U обр N э  N б 
gN э N б



1,6  10 19  12  8,86  10 14* (0,77  106 ,05)(1018  2  10 15 )
1.6  10 19  10 18  2  1015

= 0.0008 (см)

  1  106,05 /151.50 

5 1

1

Генераційний струм переходу Iг:

1,16  10  19  0,01  0,0008  1,45  1010
 3,259  10  9 (А)

6
2  3  10

,К
іВ

I 
r

 1.202

РА



M  1  (U обр / U л ) 5
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потенціалів

Для знаходження струму насичення переходу Igo необхідно знайти Dh,коефіцієнт дифузії дирок в базі:
рб

2
    0.026  470  12,16 (см /с)
T P

ов

D

аш

gn2 SD
i
рб 1,16  10  19  (1,45  1010 ) 2 0,01  12,16
I


 1,14  10  13 (A)
go

2
15
 N
1,8  10
 2  10
б б

О
.О
.Г
ат

Знаходимо зворотній струм Iобр:
Iобр=1,202ˑ(1,14ˑ10-13+3,259ˑ10-9)=3,92ˑ10-9 (А)

Прямий максимальний струм діода і максимальне пряме падіння напруги

знаходимо з умови рівності потужності, що виділяється при протіканні струму
через діод, і теплової потужності, що віддається в навколишнє середовище:
Рэл=Ртепл

Електрична потужність, яка виділяється при протіканні:
Рэл=IˑU(I)

Теплова потужність, що віддається в навколишнє середовище, визначається
перепадом температур між р-n переходом і зовнішньою поверхнею корпусу і
тепловим опором корпусу діода:
Ртепл=(Тр-n-Тк)/RT=(413-300)/11=10,27 (Вт)

Рівність величин Рел та Ртепл дає рівняння:
IˑU(I)- (Тр-n-Тк)/RT=0
При U(I) ≈ 1, I≈Ртепл
При U(I) ≈0,79, Im≈13 (А)
бази Rб:
b

n
1290
3
 2.74
p
470

1,8  10  2
 

 2,98
Lб
0,006

In =
K

б

T S

pб bLб th(б )



0,026  0,01
 6,48  10  3 (А)
2,42  2,74  0,006  0,995

,К
іВ

'
б

РА

Lб  D рб t б  12,16  3  10 6  0,006 (см) ;
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Знайдемо необхідні величини для розрахунку падіння напруги діода і опору

I
13

 204,4
I n Sh( б ) 6,48 *10 3 * 9,82

ов

2

бо  2.42 * 1,8 *10
R 
 4,36 (Ом)
бо
б S
0,01

аш





б

1 k 2

Ln

e б (1  k  1  k 2 )  (1  k  1  k 2 )



 0,042 (Ом)

e б (1  k  1  k 2 )  (1  k  1  k 2 )
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R (I ) 
б M

R
бо

Знаходимо падіння напруги діода від знайденого максимального струму Im:


I

13
U ( I )   T Ln M  1  Rб ( I М ) I М  0,026  Ln
 1  0,042  13  0,79 (В)
I

 1,14  10  13

 og




Максимальная щільність струму:
J pn 

IM
13

 1300 (А/см2)
S
0.01

Розрахунок характеристик діода
Пряму гілку ВАХ розраховуємо за допомогою співвідношення:
Ug=Upn+URб,
де Upn,URб – падіння напруги відповідно на p-n переході і на опірі бази.

Напруга переходу пов'язана зі струмом співвідношенням:

I

U pn   T Ln  M  1 ;
I

 og


URб=Rб(IМ)I;

Upn

Urб

U

0

0

0

0

6,00E-06

0,4601

1,08E-05

0,4601

5,00E-05

0,5150

8,98E-05

0,5151

1,00E-05

0,4733

1,80E-05

0,4733

5,00E-04

0,5746

8,98E-04

1,47E-03

0,6025

2,64E-03

1,00E-02

0,6521

0,055

0,6962
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6

,К
іВ

0,6051

1,80E-02

0,6700

9,87E-02

0,7949

аш

12

8

0,5754

ов

14

10

РА

I
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Таблиця 4.1

4
2

0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Рис 4.1– ВАХ діода

Зворотній гілка ВАХ описується формулою:
I обр  M ( I og  Ir )

струм насичення є константою і дорівнює:
I0g=1,14ˑ10-13 (А)-за розрахунками вище.

1,00

1,20

1,40

Таблица 4.2
Iг

М

Iобр

106

3,26E-09

1,201418

3,911E-09

100

3,16E-09

1,14322

3,615E-09

90

3,00E-09

1,079885

3,241E-09

80

2,83E-09

1,042808

2,953E-09

60

2,46E-09

1,009837

2,480E-09

50

2,24E-09

1,00393

2,254E-09

20

1,44E-09

1,00004

1,436E-09

РА

20
15

Uобр

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

аш

Рис. 4.2 – Зворотня ВАХ діода
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фіксованого струму IМ:
Таблица 4.3
T,К

Ig0(T)

300

8,28E-10

320

2,01E-08

340

4,89E-07

360

1,19E-05

380

2,89E-04

400

7,01E-03

420

1,70E-01

I

g0

(T )  I

0
1,400E-10
6,400E-10
1,140E-09
1,640E-09
2,140E-09
2,640E-09
3,140E-09
3,640E-09
4,140E-09
4,640E-09

ов

110

,К
іВ

Температурну залежність прямого падіння напруги діода розраховують для

(T )eT
g0 0

Температурна

20
15

залежність зворотного
струму розраховуємо
для

температур

в

діапазоні 300…420 К.

∆Т=20 К; Т=10 К; α=0,16

Рис. 4.3 – Температурна залежність прямого падіння
напруги діода

Таблица 4.4
Iобр(T)

300

1,57E-08

320

6,27E-08

340

2,51E-07

380

1,00E-06
4,01E-06
1,60E-05
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400

аш

360

ов

T,К

420

,К
іВ

*
I обр (T )  I обр (T0 )2 T ;

РА

T

6,42E-05
Рис. 4.4 Температурна залежність зворотнього
падіння напруги діода

Проведено розрахунки струму котрий буде протікати у мікросмужковій

лінії з паралельно включеним діодом, в результаті струм який протакає в коли
дорівнюватиме 1.7ˑ10-5 А.
Також проведені розрахунки діода поміщеного в лінію, показані його

розрахункові ВАХ, та температурні залежності

5. 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 факторів виробництва.
В даному розділі визначені основні потенційні шкідливі і небезпечні
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виробничі фактори пов’язані з використанням засобів обчислювальної техніки

і електронного устаткування при проведенні науково–дослідної роботи, а
також запропоновані технічні рішення та організаційні заходи з безпеки і
гігієни праці та виробничої санітарії і визначені основні заходи з безпеки в

РА

надзвичайних ситуаціях (НС).

5.1 Визначення основних потенційно небезпечних i шкідливих виробничих

,К
іВ

чинників при виконані науково–дослідної роботи.

В даній дипломній роботі досліджено метод виділення сигналу ЕКГ плода,
із абдомінального сигналу, що реєструється на поверхні тіла матері. Оскільки

ов

основу роботи складають дослідження із використанням електронно–
обчислювальних машин (ЕОМ), існує небезпека ураження електричним

аш

струмом. Під час експериментальних досліджень можливий негативний вплив
електромагнітного випромінювання. Має місце також пожежна небезпека з
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причин електричного характеру.
Основні небезпечні та шкідливі фактори при проведенні наукових

досліджень:

 небезпека ураження електричним струмом;
 недостатня освітленість робочих місць;

 наявність електромагнітного випромінювання;
 незадовільні мікрокліматичні умови;
 підвищений рівень шуму;
 наявність шкідливих речовин в повітрі робочої зони;
 значні психофізіологічні навантаження.

5.2 Технічне рішення та організаційні заходи з безпеки і гігієни праці та
виробничої санітарії.
5.2.1 Електробезпека
Нещасні випадки трапляються при недотриманні правил електробезпеки
дотримуватись правил електробезпеки.
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при роботі з обладнанням або електромонтажних роботах. Тому важливо
Згідно ОНТП24–86 та Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)
науково–дослідницька

лабораторія

відноситься

до

приміщень

без

підвищеного ризику. Електроустаткування живиться від мережі напругою до

РА

1000 В. Пристрої, що використовується, належать до класів 0І (вимірювальна
техніка), І (системні блоки персонального комп’ютера) та II (монітор ЕОМ,

,К
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принтер) за електрозахистом (ГОСТ 12.2.007.0–75).

У процесі експлуатації електронно–обчислювального обладнання людина
може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під

ов

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до
визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із

аш

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному
випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить
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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 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
людини.
Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука –
ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 (табл.4.1 та 4.2).
Таблиця 5.1 — граничнодопустимі значення напруги доторкання та сили
струму IL, що проходить через тіло людини при нормальному режимі
електроустановки

U T , В(не більше)

Змінний, 50 Гц

2

Змінний, 400 Гц

3

Постійний

8

I L , мА (не більше)
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Вид струму

0,3
0,4

РА

1,0

Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що

,К
іВ

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за
пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина,
доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно

ов

звільнитися від дії електричного струму.

Таблиця 5.2 — гранично допустимі значення напруги доторкання та IL, що

Змінний, 50 Гц

Постійний

Тривалість дії струму t, с

Нормоване значення

0,7

1,0

>1,0

U T , В (не більше)

500 250 100 70

50

36

I L , мА (не більше)

500 250 100 70

50

6

U T , В (не більше)

500 400 250 230 200 40

I L , мА (не більше)

500 400 250 230 200 15
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Вид струму

аш

проходить через тіло людини при аварійному режимі електроустановки

0,1

0,2

0,5

Основними причинами ураження людей електричним струмом є

доторкання 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
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захисту є: надійна ізоляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно

до ГОСТ 12.1.009–76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що

перебувають під напругою, із глухо-заземленою нейтраллю). Крім того, для
заземлення переносних частин обладнання застосовують спеціальне з'єднання.

РА

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу при
короткому замиканні. Струм короткого замкнення можна обчислити за формулою
(5.1)

𝑈𝐹
, А
𝑅0 + 𝑅𝐹 + 𝑍𝑇𝑅

,К
іВ

𝐼𝐾𝑍 =

(5.1)

де: UF = 220 В — напруга фазного проводу; R0 = 3 Ом — опір нульового

ов

проводу; RF = 7 Ом — опір фазного проводу; ZTR = 0,1 Ом — еквівалентний опір
трансформатора.

220
= 21,78 (А)
1.8 + 2.3 + 0,1

аш

𝐼𝐾𝑍 =

Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем
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повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі короткого
замикання до 100 А.

𝐼𝐶 <

21,78
< 15,56 (А)
1,4

Струм спрацьовування автомату повинен бути менше 15,6 А. Цим умовам

відповідають сучасні автомати струмового захисту зі струмом спрацювання 10 А та
часом спрацювання близько 0,1 с.
Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 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 дорівнює 500 В.

5.2.2 Мікроклімат робочої зони
Для нормалізації мікроклімату, згідно з ДСН 3.3.6.042–99. «Державні
санітарні норми параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях»,
приміщення з ЗОТ обладнане системою опалення, а також системою
кондиціювання повітря з індивідуальним регулюванням температури та об'єму
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повітря, що подається, у відповідності до СНиП 2.04.05–91 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование». Для захисту від перегрівання в теплий

період року та радіаційного охолодження — в зимовий, приміщення
обладнане жалюзі і екранами.

РА

На робочому місці роботи виконуються сидячи і не потребують фізичного
напруження. Таким чином їх можна віднести до категорії Іа, що охоплює види
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діяльності з витратами енергії до 120 ккал/год.

Відповідно до ДСН 3.3.6.042–99 «Державні санітарні норми параметрів
мікроклімату

у виробничих приміщеннях» та ГОСТ 12.1.005-88. «ССБТ.

Общие санітарно–гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

ов

параметри мікроклімату, що нормуються: температура (t,С) і відносна

аш

вологість (W,%) повітря, швидкість руху повітря (V,м/с).
Оптимальні та допустимі параметри мікроклімату для умов, що
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розглядаються (категорія робіт та період року) наведені в табл.5.3.
Таблиця 5.3 — Параметри мікроклімату.
Період

Оптимальні

Допустимі

року

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

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99.

в

робочій

зоні

відповідають

5.2.3 Вимоги до освітлення робочих місць користувачів відеодисплейних
терміналів персональних електронно–обчислювальних машин.
Приміщення з ЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення
відповідно до ДБН В 2.5–28–2006. Природне світло повинно проникати через
бічні світлопрорізи, зорієнтовані, як правило, на північ чи північний схід, і
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забезпечувати 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

РА

здійснюватись через світлові прорізи, які орієнтовані переважно на північ чи
північний схід і обладнані регулювальними пристроями відкривання та
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жалюзями, завісками, зовнішніми козирками.

Приміщення має бічне природне та штучне освітлення, центральне
водяне опалення. У приміщенні три вікна розміром 2x2,2 м. Штучне
розміщених у ряд.

ов

освітлення забезпечує чотири люмінесцентних світильники з лампами ЛБ–40,

аш

Отже, усі вимоги до освітлення робочого місця відповідають
параметрам освітлення приміщення, де проводяться дослідження.
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5.2.4 Виробничий шум

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.
5.4.

Таблиця 5.4 — Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку для постійного
(непостійного) широкосмугового (тонального) шуму

Допустими

стандартизованих октавних смугах частот із

й

середньогеометричними значеннями (Гц)

рівень

робіт
31,

6

12

25

50

100

200

400

800

звуку

5

3

5

0

0

0

0

0

0

(ДБА)

61

54

49

45

42

40

Інженер
технічної
лаболаторі

86

7
1

38

50

РА

ї
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Характер

Допустимі рівні звукового тиску (дБ) в

Джерелами шуму в умовах робочого приміщення, що розглядається в
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роботі є вентилятори охолодження внутрішніх систем персонального
комп’ютера (вентилятори блоку живлення, радіатора процесора та відеокарти)
і система кондиціювання повітря.

Очікувані рівні звукового тиску і рівень звуку відповідно до шумових

ов

характеристик цих джерел:

аш

 рівень шуму, створюваний внутрішніми елементами персонального
комп’ютера дорівнює 35 дБ;
 рівень шуму системи кондиціювання на низьких/високих частотах
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дорівнює 25/30 дБ.

Оскільки визначений рівень звуку потенційних джерел шуму значно нижче

допустимих норм, умови робочого приміщення повністю відповідають
існуючим санітарним вимогам.
5.2.5 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

використовуваного обладнання (дисплея, клавіатури, принтера) і документів.
В якості робочого стільця використовується підйомно-поворотне крісло,
регульоване за висотою, з кутом і нахилу сидіння та спинки. Регулювання за
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кожним із параметрів здійснюється незалежно, легко і надійно фіксується. Для
зниження статичного напруження м'язів використовуються стаціонарні

підлокітники, що регулюються за висотою над сидінням. Поверхня сидіння і
спинки крісла напівм'яка з нековзним покриттям.

РА

Дисплей розташований на оптимальній відстані від очей користувача з

урахуванням розміру літерно-цифрових знаків і символів. Розташування
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дисплея забезпечує зручність зорового спостереження у вертикальній площині
під кутом +300 до нормальної лінії погляду працюючого. Клавіатура
розташована на поверхні столу на відстані 100-300 мм від краю. У конструкції

ов

клавіатури передбачений опорний пристрій, який дає змогу змінювати кут
нахилу поверхні клавіатури у межах 5-150. Таке положення клавіатури зручне

аш

для праці обома руками.

Приміщення для роботи з ЕОМ має природне та штучне освітлення.
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Природне освітлення має здійснюватись через світлові прорізи. Штучне
освітлення у приміщеннях здійснюється системою загального рівномірного
освітлення. Як джерело штучного освітлення мають застосовуватись
люмінесцентні лампи ЛБ.
Працівники з ЕОМ підлягають обов'язковим попереднім медичним

оглядам під час влаштування на роботу і періодичним — один раз на два роки
комісією у складі терапевта, невропатолога та офтальмолога. 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.
Згідно з ДСанПіН 3.3.2.007–98 характер трудової діяльності відповідає
роботі оператора електронно-обчислювальних машин — роботі, яка пов'язана
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з обліком інформації одержаної з дисплея за попереднім запитом, або тієї, що

надходить з нього, супроводжується перервами різної тривалості, пов'язана з

виконанням іншої роботи і характеризується як робота з напруженням зору,
ступеня та виконується у вільному темпі.

РА

невеликими фізичними зусиллями, нервовим напруженням середнього

Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить
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15 хв через кожні дві години роботи.
5.3. Безпека в надзвичайних ситуаціях

Безпека в надзвичайних ситуаціях регламентується ПЛАС (ДНАОП

ов

0.00-4.33-99). Основними складовими частинами ПЛАС є розробка технічних
рішень та організаційних заходів щодо оповіщення, евакуації та дій персоналу

аш

у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також вирішення питань з
пожежної безпеки.
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5.3.1 Обов’язки та дії персоналу у разі виникнення надзвичайної ситуації
У разі виявлення ознак НС працівник, який їх помітив повинен:
- негайно повідомити про це засобами зв’язку органи МНС та 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.

Керівник та пожежна охорона установки, яким повідомлено про
виникнення пожежі, повинні:
- перевірити, чи викликані підрозділи МНС;
- вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, та їх
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рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не
беруть участь у ліквідації НС;

- перевірити здійснення оповіщення людей про НС;
участь у ліквідації НС ;

РА

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть

- організувати зустріч підрозділів МНС та Державної пожежної
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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

ов

виникла НС.

5.3.2 Вимоги щодо організації ефективної роботи системи оповіщення

аш

персоналу при надзвичайних ситуаціях.

Для підвищення безпеки в НС пропонується встановлення системи
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оповіщення (СО) виробничого персоналу.
Оповіщення виробничого персоналу у разі виникнення НС, наприклад

при пожежі, здійснюється відповідно до вимог НАПБ А.01.003–2009.
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;
- ввімкненням евакуаційних знаків "Вихід";

- ввімкненням евакуаційного освітлення та світлових покажчиків
напрямку евакуації;
- дистанційним відкриванням дверей евакуаційних виходів;
Як правило, СО вмикається автоматично від сигналу про пожежу, який
формується системою пожежної сигналізації або системою пожежогасіння.
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Також з приміщення оперативного (чергового) персоналу СО (диспетчера
пожежного поста) слід передбачати можливість запуску СО вручну, що

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

РА

Згідно з вимогами ДБН В.1.1–7–2002 необхідно забезпечити можливість
прямої трансляції мовленнєвого оповіщення та керівних команд через
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мікрофон для оперативного реагування в разі зміни обставин або порушення
нормальних умов евакуації виробничого персоналу.

Оповіщення виробничого персоналу про НС

здійснюється за

виробничі приміщення.

ов

допомогою світлових та/або звукових оповіщувачів — обладнуються всі

аш

СО повинна розпочати трансляцію сигналу оповіщення про НС, не
пізніше трьох секунд з моменту отримання сигналу про НС.
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Пульти управління СО необхідно розміщувати у приміщенні пожежного
поста, диспетчерської або іншого спеціального приміщення (в разі його
наявності). Ці приміщення повинні відповідати вимогам пунктів 1.6.13, 1.6.14,
1.6.15 ДБН В.2.5–13 "Інженерне обладнання будинків і 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:
- у приміщеннях, де люди перебувають у шумозахисному спорядженні;
- у приміщеннях з рівнем шуму понад 95 дБ.

Допускається використовувати евакуаційні світлові покажчики, що
автоматично вмикаються при отриманні СО командного імпульсу про початок
оповіщення про НС /пожежу/ та (або) аварійному припиненні живлення
робочого освітлення.
Вимоги до світлових покажчиків "Вихід" приймаються відповідно до
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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.

Вихід з ладу одного з оповіщувачів не повинен призводити до виведення

РА

з ладу ланки оповіщувачів, до якої вони під’єднанні.

Електропостачання СО здійснюється за I категорією надійності згідно з
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ПУЕ від двох незалежних джерел енергії: основного — від мережі змінного
струму, резервного — від акумуляторних батарей тощо. Перехід з основного
джерела електропостачання на резервний та у зворотному напрямку в разі
централізованого

електропостачання

повинен

бути

ов

відновлення
автоматичним.
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Тривалість роботи СО від резервного джерела енергії у черговому
режимі має бути не менш 24 годин. Тривалість роботи СО від резервного
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джерела енергії у режимі "Тривога" має бути не менше 15 хвилин.
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.
5.3.3. Пожежна безпека

У науково–дослідній лабораторії знаходиться значна кількість твердих

горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, гума,
папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.07.005–86
«Визначення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної
безпеки»,

науково-дослідницька

лабораторія

відноситься

до

пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі
речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з водою,
киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти).
Згідно з класифікацією пожежних зон (відповідно до ДНАОП 0.00–1.32–
01) науково-дослідницька лабораторія відноситься до зон класу П–ІІа —
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пожежонебезпеки, що містять тверді горючі речовини, нездатні переходити у
зважений стан.

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання,
перевантаження

електропроводки, несправність апаратури, паління

в

РА

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних
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мережах, використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок,
а також проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки.
Відповідно до ГОСТ 12.4.009–75, ДСТУ 3675–98 та ISO 394–77

ов

«Первинні засоби пожежогасіння» у науково-дослідницькій лабораторії (клас
пожежонебезпеки «Е») знаходяться два вогнегасника: вуглекислотний типу

аш

«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
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
пожежної безпеки України».

Таким чином, у науково–дослідницькій лабораторії забезпечуються
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технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки.

Висновки
В дипломній роботі було проаналізовано роботу нелінійної раділокації,
показано джерела перешкод, такі як: контакти із слабким притиском, для яких
характерна наявність проміжного окисного шару або просто піддані корозії
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метали, показаний принцип нелінійного перетворення, явища якого можливі

при наявності в складі об'єкта елементів з нелінійними вольт-амперними

характеристиками (ВАХ), або, просто нелінійних елементів - діодів,
транзисторів, інтегральних мікросхем. еквівалентна схема мікросмужковоїї

РА

лінії передачі з паралельно включеним НВЧ діодом, де проаналізовано всі
можливі дії над цією схемою.
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Наведений приклад формування відбиваючої решітки з нелінійних
розсіювачів та показані шляхи її побудови.

Розглянуто вторинне електричне поле, для чого використовується, наприклад
особливості.

ов

для виявлення та ідентифікації об’єктів, та на чому грунтуються всі його

аш

Для експерементальних досліджень використовувався нелінійний
елемент, а саме діод I307G. Показані класичні методи виявлення нелінійого
об’єкта засновані на опроміненні нелінійності гармонійним сигналом і
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прийомі відгуку по каналах другої і третьої гармонік перевідбитого сигналу.
Розрахункова частина показала з приблизно якими величинами працює
нелінійна радіолокація, та коливання залежно від температури.
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