
фильтрации достигает для более узкополосной помехи -  29 дБ, для более 
широкополосной - 18 дБ. С увеличением SNR\ выигрыш А уменьшается.

Таблица 1
Некоррелированная

помеха
Коррелированная 

помеха I
Коррелированная помеха 2

SNRhдБ -16.7 - 8.6 5.2 10.9 -16.7 - 8.6 5.2 10.9 -16.7 - 8.6 52 10.9
SNR2, дБ 0.3 3.3 10.9 15.5 1.5 4.6 11.5 15.8 12.4 16.7 21.7 26
Д,дБ 17 11,9 5.7 4.5 18.2 13.2 6.3 4.8 29.1 25.3 16.5 15.1

Выводы
В синтезированном оптимальном алгоритме (6)...(10) выполняется 

совместная фильтрация речевого сигнала и коррелированной помехи. При 
этом ошибки фильтрации полезного сигнала и помехи на каждом такте яв
ляются коррелированными. Оптимальное устройство включает два канала 
фильтрации речевого сигнала и коррелированной помехи, которые являю
тся взаимосвязанными. Как следует из результатов моделирования, учет 
корреляционных свойств помехи позволяет получить приращение выиг
рыша в отношении сигнал/шум после фильтрации по сравнению с некор
релированной помехой до десяти децибел и более. Выигрыш тем больше, 
чем уже спектр коррелированной помехи .
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Партала М.О, Жук CJL
Оптимальна фільтрація мовних сигналів
при наявності корельованих перешкод
Синтезовано оптимальний алгоритм фільт
рації мовних сигналів при наявності коре
льованих перешкод. Отримана структурна 
схема оптимального фільтру. Аналіз алго
ритму проведено на тестовому мовному 
сигналі моделювання роботи фільтра.

Partala М.О, Zhuk S.Y.
Optimal filtering of speech signal on pres
ence of correlated noise
It use method of Kalman filtering optimal algo
rithm of speech signal filtering to synthesize on 
the presence of correlated noise. Structure 
scheme of optimal filter is proposed. Algorithm 
is analyzed on the test speech signal by means 
of computer model of filter.
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ПРОГНОЗ ПОВЕДІНКИ ПЕРЕВАНТАЖЕНИХ ШФОРМАЩЙНИХ 

РАДІОСИСТЕМ 

Бичковсъкий В. О.
Розглянута та проаналізована робота перевантажених інформаційних радіосис

тем. Виконано дослідницький прогноз їх поведінки та визначенні умови виходу з ре
жиму перевантаження.

Вступ. Постановка задачі
Інформаційні радіосистеми (IPC) є одним з видів складних технічних



X  I x~Корені характеристичного рівняння X12= - ± J — -  у Z і рішення (3)

/ (0  = < ^ '+ С 2е Ч  (4)
де Сь С2 -  постійні, що визначаються з початкових умов.

Для визначення втрат інформації Ib(J) диференціюємо ліву і праву час
тину рівняння (4) та підставимо результат в (1):

т  = - X 1) + С2ех*(х -  X2)]. (5)

Будемо спостерігати за поведінкою IPC протягом часу т. На підставі 
співвідношень (4), (5) визначаємо

І (х ) = C1̂ t + С2ех*\ Ib (X) = - [ C 1̂ 1 ( х -  X1) + С ге'^ (х -  X2)]. (6)

З системи рівнянь (6) визначаємо постійні Ci та C2:

систем, які забезпечують видобування, передачу, прийом, переробку, відо
браження інформації. При дослідженні IPC доцільно поєднувати методи 
системного та інформаційного аналізу з методами аналогій (МА), які від
кривають нові можливості в дослідженні ІРС, оскільки "історія прогресу 
людства в науці та техніці -  це історія його успіхів у використанні аналогій 
та прогресу в моделюванні” [1]. Однак існуючі MA не враховують особли
вості поведінки ІРС, їх зв’язки з оточуючим середовищем, можливості ви
никнення конфліктних ситуацій [2]. Поєднання методів інформаційного 
аналізу та MA дає можливість виконувати прогноз поведінки системи в 
інформаційному середовищі [3]. Для аналізу роботи EPC в режимі переван
таження доцільно використати аналогію з процесами розмноження та за
гибелі у тваринному світі [4].

Теоретичні викладки
Використовуючи МА, приймемо до уваги, що швидкість зростання ін

формації в системі пропорційна кількості інформації I=Iif). При переван
таженні IPC швидкість зростання І  зменшується за рахунок втрат. В свою 
чергу, швидкість втрат інформації пропорційна І . Якщо Ib=Ibif) ~ кількість 
втраченої інформації, то процес можна описати системою рівнянь:

Коефіцієнти х, у , z враховують інтенсивність процесів в ІРС.
. Диференціюємо ліву та праву частину рівняння (1) по часу t та підста

вимо в нього рівняння (2). Отримаємо диференційне рівняння:



Виконаємо дослідницький прогноз, тобто будемо спостерігати за пове
дінкою IPC від часу f=0 до часу £=т. Якщо в лівих частинах рівнянь (9), (10) 
прийняти P =  0 та врахувати (11), отримаємо прогнозну матричну модель 
поведінки IPC в умовах перевантаження:

де елементи матриці визначаються як

Проаналізуємо поведінку IPC в умовах, коли через час Z=T слід вивести 
її з режим}' перевантаження. Це означає, що /*(т)=0. На підставі (12) визна
чаємо необхідне співвідношення на початку інформаційного обміну:
/ ( 0 ) Х іЄ- ' ^ - Х 2е ^— V-4- = ——?— :------ —ч-. Ситуація може складатися і таким чином,
/ Д о )  Z  (е — е 21)

що IPC через час t=x не вийде з режиму перевантаження. Це означає, що 
/(т)=0, тобто вся інформація втрачена. На підставі рівняння (12) визначає
мо небезпечне співвідношення між робочою та втраченою інформацією на



Висновки
Отримані результати дають можливість виконувати дослідницький 

проноз поведінки IPC та визначити початкові умови, які забезпечують ви
хід таких систем з режиму інформаційного перевантаження. Результати 
доповнюють існуючи методи прогнозування інформаційного обміну та пе
реводять їх на новий якісний рівень.
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Бьічковский В.А,
Прогноз поведения перегруженных ин
формационных радиосистем
Рассмотрена и проанализирована работа пе
регруженных информационных радиосис- 
гем. Выполнен исследовательский прогноз 
их поведения и определены условия выхода 
из режима перегрузки.

Bychkovsky V.A.
The behavior of overload information radio- 
systems prognosis.
The function of overload information radiosys
tems is scrutinized and analyzed. Investigative 
prognosis it behavior is fulfill and conditions 
for going out from overload regime is be 
formed.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ 

ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ

Агалиди Ю.С., Кожухарь П.В., Лебеда Д.В.
С целью оптимизации комплекта диагностического оборудования, выполнен экспе

римент, по результатам которого получены численные оценки достоверности порого
вого контроля (толгцины покрытия, шероховатости, структуры, состава и толщины 
металла тонколистовых изделий) для ряда сравниваемых вихретоковых устройств.

Вступление
Достоверность контроля, определяемая стандартом [1], является одним 

из важнейших метрологических показателей неразрушающего контроля. В 
то же время, имеющиеся данные [2-5] не позволяют корректно прогнози
ровать достоверность неразрушающего контроля, даже в рамках конкрет
ной категории дефектов, ввиду многофакторности контроля, разнородно
сти объектов и задач контроля, различия методик обработки данных и ал
горитмов принятия решений. Поэтому оценка достоверности контроля, для 
сравниваемых приборов и систем неразрушающего контроля, возможна 
только по отношению к конкретным объектам и задачам контроля, и мо
жет быть выполнена на основании анализа результатов эксперименталь
ных исследований. Многие задачи контроля носят комплексный характер, 
т.е. требуют информации о нескольких показателях качества объекта кон
троля. Так, в криминалистической технике, одной из характерных задач


