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Анотацiя
В роботi розглянуто застосування iмпульсного випромiнювання в радiохвильових периметрових системах виявлення
порушника.
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Вступ

На сьогоднi радiохвильовi кабельнi периметровi
системи виявлення отримали широке застосування
у сферi захисту периметру, об’єктiв чи органiзацiй
прихованих або замаскованих рубежiв охорони. Ефе-
ктивнiсть роботи таких систем характеризується не
тiльки їх здатнiстю виявляти порушника, але й їх мо-
жливiстю, щодо визначення його мiсцезнаходження
в зонi охорони та завадостiйкiстю проти спрямованих
iмпульсних та iнших електромагнiтних випромiню-
вань.

1. Радiохвильовi системи виявлення та їх не-
долiки

Радiохвильовi кабельнi засоби виявлення заснова-
нi на основi так званої ЛХВ «лiнiї хвилi, що витiкає».
Робота такої кабельної системи базується на засто-
сування перфорованого коаксiального кабелю, який
використовується при передачi та прийомi, що зу-
мовлює вiдносну невелику вартiсть такої системи, та
можливiсть функцiонування на доволi протяжному
рубежi охорони. Зона контролю розташована мiж
цими двома кабелями. Отже, об’ємна зона виявлення
зосереджена вздовж лiнiї укладання i мiж випромi-
нюючим i прийомним кабелями. Цим забезпечується
нечутливiсть ЗВ ЛХВ до об’єктiв, що перемiщаються
не лише поблизу, але i поза ЗВ (тварини, транспорт
тощо) тобто стiйкiсть до впливу зовнiшнiх завадових
чинникiв, що створюють «небезпечнi» сигналоподi-
бнi перешкоди [1].

РХ детектори призначенi для реєстрацiї руху в
зонi, що контролюється. Принцип дiї такої системи
заснований на випромiнюваннi сигналу надвисокої
частоти i прийомi сигналу, параметри якого змiнюю-
ться при русi порушника в зонi охорони. Наглядно
iлюструє принцип дiї системи рис. 1.

Рис. 1. Принцип дiї системи з ЛХВ

Такi прилади можуть використовуватись як для
охорони закритих примiщень, так i для охорони пе-
риметрiв [1, 2]. Але, iснуючi одночастотнi системи
мають низку недолiкiв, якi значно знижують ефе-
ктивнiсть комплексу захисту та пiдвищують шанси
порушника потрапити на територiю, що охороняє-
ться та залишитися непомiченим.

Недолiком систем, якi працюють на однiй частотi
є те, що будь-яка зовнiшня завада в одному i тому
ж мiсцi, та на тiй самiй частотi, що й сигнал, який
отримується, може створити на виходi приймального
кабелю змiну сигналу, яку буде фактично неможливо
вiдрiзнити вiд сигналу про появу порушника. Така
реакцiя системи, що працює на однiй частотi поясню-
ється принципом її роботи.

Загалом в системах використовуються приймачi,
якi є кореляцiйними по вiдношенню до опорного
сигналу, який знiмається з виходу генератора або
передавача. Частота опорного сигналу може змiню-
ватись в невеликому дiапазонi, що обмежений кон-
структивними параметрами кабелю (вiдстанню мiж
перфорованими отворами), тому дiя завад обмежу-
ється значеннями частот їх спектрiв. Одержаний
сигнал подається на iнтегратор з запам’ятовуючим
пристроєм. В кiнцi кожного перiоду iнтегрування,
результат iнтегрування запам’ятовується запам’я-
товуючим пристроєм на час наступного iнтегрува-
ння. При вiдсутностi порушень амплiтуди напруг
на промiжках часу постiйнi i форма напруги по-
вторюється на кожному промiжку. При наявностi
вузькосмугових завад їх дiя проявляється тiльки на
тих промiжках часу, на яких їх частоти дорiвнюють
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частотi опорного сигналу. Як результат можливої дiї
вузькосмугових завад можна спостерiгати наступну
ситуацiю, що зображена на рис. 2 [3].

Рис. 2. Вплив вузько смугових завад на систему

Для вирiшення даної задачi значного успiху мо-
жуть досягти радiохвильовi системи iз застосуван-
ням при випромiнюваннi радiоiмпульсiв.

2. Застосування кодування радiо iмпульсiв
за для пiдвищення ефективностi радiо-
хвильових систем виявлення порушника

Технологiї з випромiнюванням радiоiмпульсiв та-
кож дозволяють виявити мiсце знаходження пору-
шника в контрольованiй зонi та його перемiщення в
цiй зонi.

З метою пiдвищення завадостiйкостi, щодо зовнi-
шнiх завад, доцiльним є кодування цих радiоiмпуль-
сiв, що забезпечує певнi спектральнi характеристики.
Одночасно, кодування спрощує приймання iнформа-
тивного сигналу. Для кодування, як правило, засто-
совують двi категорiї кодiв «чiпiв»: спецiально роз-
роблених або псевдовипадкових. Пiд час кодування
в системi мiнiмiзуються взаємнi завади, але вiрогi-
днiсть кореляцiї iмпульсiв «чiпу» на приймальному
кабелi пiдвищується разом iз приростом кiлькостi
«чiпiв» запрогнозованих у системi [4].

Коректна робота системи на основi кодування ра-
дiоiмпульсiв забезпечується тим, що реєстрацiя iн-
формацiї про порушника забезпечується не одним
iмпульсом, а разом всiєю серiєю iмпульсiв «чiпу». Iм-
пульснi кореляцiйнi приймачi, навiть при наявнiсть
iнших сигналiв, якi можуть спричинити завади на
тривалостi всього «чiпу», дозволяють отримувати
iнформацiйний сигнал, адже вони не залежать вiд
приймання кожного iмпульсу передавача [2].

Ще одною перевагою застосування кодування ра-
дiо iмпульсiв є те, що така система є стiйкою до
ефекту багатопроменевого розповсюдження, що зу-
мовлене наявнiстю в точцi прийому не лише прямого
сигналу, а й iнших сигналiв, вiдбитих вiд наявних
в контрольованiй зонi об’єктiв. Iмпульси, якi надхо-
дять вiд затримки багатопроменевого вiдбиття, як
правило, надходять в «некореляцiйний» час, i таким
чином, можуть бути проiгнорованi. Слiд зауважи-

ти, що iмпульсний радiоприймач може приймати
сигнал i демодулювати iнформацiю, використовую-
чи як прямий шлях сигналу, так i будь-яке значення
сигналiв, що утворилися у наслiдок багатопроме-
невого розповсюдження, що мають, вiдповiдно до
структури розмiщення кабелiв, достатнє значення
спiввiдношення сигнал/завада. Таким чином, з’явля-
ється можливiсть приймати за прогнозований вiдгук
з усiх сигналiв, що прибувають.

Застосування iмпульсних систем при використаннi
випромiнюючого та приймального кабелiв з однiєї
сторони контрольованої зони, дозволяє визначати
вiдстань до порушника з вiдносно великою розподiль-
ною здатнiстю, за рахунок змiни положення вiдбито-
го iмпульсу у часi (затримки розповсюдження) [4].

Висновки
Використання ЛХВ, якi працюють на основi кодо-

ваних радiоiмпульсiв надає низку переваг та вiдкри-
ває новi можливостi у сферi периметральної охорони.
Такi технологiї пiдвищують ефективнiсть системи
щодо захисту об’єкта в умовах пiдвищеної загрози
за рiзним типами завад, i в той же час дозволяють
отримувати iнформацiю, щодо мiсцезнаходження по-
рушника в контрольованiй зонi.
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