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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Телекомунікаційні системи і мережі складають основу сучасного 

доступу до різноманітних інформаційних ресурсів та мають безліч динамічних 

характеристик, флуктуація яких є реакцією системи на зовнішні збурення. Так розподілена 

інформаційна система керування підприємством (ERP системи) з доступом до розподілених 

баз даних та знань використовує мобільну складову. Тому телекомунікаційні системи 

зв’язку, які використовують перспективні мережі, пред’являють до якості передачі 

інформації підвищені вимоги до точності виміру показників системи і точності в керуванні 

функціональними процесами. Таким чином одним із основних напрямів розробки 

теоретичних і прикладних основ побудови телекомунікаційних технологій є розвиток 

систем фазової автопідстройки показників динамічних характеристик. Системи фазового 

автопідстроювання (ФАП) широко використовуються в телекомунікаційних системах, 

сучасних системах мобільного та електрозв'язку для реалізації різноманітних функцій, 

включаючи обробку та управління сигналами, відновлення несучої та тактової частоти, 

генерацію частоти, синтез частот. 

Серед вчених, які вирішили проблему підвищення показників якості систем ФАП були 

Стеклов В.К., Зайцев Г.Ф., Шахгильдян В.В.,  Беркман Л.Н.,  Барабаш О.В., Артим А.Д., 

Белюстіна Л.М., Капранов М.В., Скляренко С.М., Шостак І.В., Жодзижский М.І, 

 Вітербі Е.Д. та ін. 

Сьогодні день багато питань щодо підвищення ефективності систем ФАП в 

інформаційних технологіях і системах повністю не досліджено.  

Однією з основних проблем сучасної теорії ФАП є проблема підвищення їх якості в 

сталих та перехідних режимах роботи. Основними показниками якості системи ФАП є 

точність в усталених (синхронних) режимах і швидкодія при ступінчастій зміні різниці фаз 

двох порівнюваних по фазі напруги. Основна вимога до системи ФАП, полягає в тому, щоб 

відхилення керованої величини (фази вихідного сигналу системи ФАП) від необхідного 

значення як в перехідному, так і в сталому режимах роботи було можливо малим. Чим 

повніше в системі ФАП скомпенсований збуджуючий вплив і точніше відтворюється 

задаючий, тим досконаліша система ФАП. 

Тема дисертаційної роботи присвячена дослідженню і розробці системи динамічного 

автопідстроювання характеристик телекомунікаційних систем для отримання необхідних 

показників якості, розв'язанню задачі підвищення точності і швидкодії системи ФАП в 

сталих і перехідних режимах за допомогою коригувальних пристроїв, тобто поліпшення 

основних показників якості і тому є актуальною. 

У відомих роботах отримані певні результати, які дозволяють будувати системи ФАП 

динамічних характеристик телекомунікаційних систем, що задовольняють в багатьох 

випадках пропонованим вимогам. 

Більш високими показниками якості в класі систем з управління по відхиленню 

володіють ітераційні системи. Застосування комбінованого принципу управління дозволяє 

створити системи ФАП, що володіють більш широкими можливостями для підвищення 

точності і швидкодії. 

У класі систем ФАП з управлінням по відхиленню рішення проблеми підвищення 

точності і швидкодії вирішували багато авторів. Зокрема, для підвищення точності ФАП в 
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сталих режимах використовувались інтегруючі пристрої, ізодромні ланки, диференціальні 

зв'язки та ін. 

Відомі способи зменшення сталої помилки системи ФАП мають один істотний 

недолік, що полягає в тому, що в системах ФАП з управлінням по відхиленню є протиріччя 

між умовами підвищення точності в сталому і перехідному режимах. Це пояснюється тим, 

що в одноконтурних системах ФАП з принципом управління за відхиленням не вдається 

отримати значного зменшення встановленої помилки, за рахунок коефіцієнта посилення, 

тому що зі збільшенням коефіцієнта посилення зменшується запас стійкості системи ФАП, 

перехідний процес стає слабо загасаючий, тобто збільшується перехідна складова помилки. 

Таким чином, актуальним науковим завданням є розробка методики підвищення 

ефективності функціонування телекомунікаційних систем  шляхом підвищення параметрів 

систем управління  на основі траєкторії коренів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 

досліджень відповідає тематиці науково-дослідних робіт, що виконувалися в університеті 

протягом 2014 – 2018 років на замовлення установ ІТ та зв’язку. Дослідження дисертаційної 

роботи виконувалось відповідно до плану наукової і науково-технічної діяльності 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ в рамках науково-дослідної роботи: 

«Розробка моделі багато супутникової низькоорбітальної системи ДЗЗ подвійного 

призначення» (Державний університет телекомунікацій, м. Київ, 2014 – 2016 р., 

№ ДР 0114U000389). 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в навчальному 

процесі Державного університету телекомунікацій.  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методики  

підвищення точності параметрів систем управління функціональними процесами 

телекомунікаційних систем і мереж, для отримання необхідних рівнів показників. 

Для досягнення поставленої мети вирішуються такі наукові завдання: 

аналіз стану та постановка наукових завдань побудови і впровадження 

автоматизованих систем виміру та діагностування показників динамічних характеристик в 

телекомунікаційних системах для компенсації їх відхилення; 

обґрунтування доцільності розробки методики для виміру показників в процесі 

флуктуації динамічних характеристик телекомунікаційних систем і мереж; 

розробка нових структур телекомунікаційних систем і мереж із фазовою 

автопідстройкою динамічних характеристик, які включають масштабуючі пристрої, 

провести їх синтез і дослідження; 

розробити методику підвищення точності систем з фазовою автопідстройкою 

динамічних характеристик, які характерні для телекомунікаційних систем і мереж за 

допомогою послідовних коригувальних пристроїв, а також провести дослідження їх за 

допомогою кореневого годографа. 

Об’єкт дослідження – процес управління функціональними процесами 

телекомунікаційних систем. 

Предмет дослідження – моделі й методи динамічного автопідстроювання 

характеристик телекомунікаційних систем і мереж. 

Методи дослідження. При розробці і дослідженні методик підвищення точності 

фазової автопідстройки динамічних характеристик, які характерні для телекомунікаційних 

систем, використані наступні методи: теорія інформації; методи аналізу інформаційних та 

телекомунікаційних систем і мереж; спектральний метод вирішення неоднорідних 
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диференціальних рівнянь; теорія інваріантності; методи вирішення різницевих рівнянь при 

програмній реалізації окремих пристроїв; моделювання на ЕОМ, методи теорії 

автоматичного управління (метод простору станів, кореневого годографа та ін.). 

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в наступному: 

вперше розроблені: 

методика підвищення точності динамічних характеристик телекомунікаційних систем і 

мереж доступу до розподілених баз даних, яка відрізняється від відомих тим, що 

використовує метод побудови систем фазової автопідстройки динамічних характеристик з 

неодиничним зворотнім зв’язком. Запропонована методика дозволяє підвищити точність 

компенсацій збурень при зменшенні перехідних процесів; 

методика синтезу систем фазової автопідстройки динамічних характеристик 

телекомунікаційних систем, яка на відміну від існуючих має у своєму складі маштабуючі 

пристрої. Запропонована методика дозволяє зменшити похибку у трактах обміну даних в 

телекомунікаційних мережах; 

удосконалено: 

методику синтезу систем фазової автопідстройки динамічних характеристик 

телекомунікаційних систем, яка відрізняється від подібних тим, що ґрунтується на 

алгоритмі синтезу послідовних коригуючих пристроїв з використанням кореневого 

годографа. Дана методика дозволяє автоматизувати функціональне завдання з керування 

телекомунікаційних систем переробки інформації та управління; 

дістав подальшого розвитку: 

метод компенсації відхилень динамічних характеристик телекомунікаційних систем з 

диференціальним і нелінійним зворотними зв'язками, який на відміну від існуючих 

ґрунтується на побудові систем фазової автопідстройки з послідовним диференціюючим й 

інтегруючим коригуючим пристроєм, що дозволило підвищити точність обробки керуючих 

сигналів.  

Практичне значення одержаних результатів. Виконано аналіз та розробку методики 

на основі нових структур фазової автопідстройки динамічних характеристик 

телекомунікаційних систем і мереж, яка дозволяє отримати новий метод побудови таких 

систем, який відрізняється від вже існуючих наявністю неодиничного головного 

негативного зворотного зв’язку та додатковим фазовим дискримінатором, який забезпечує 

виявлення флуктуацій керованою величиною характеристик, що дозволяє підвищити 

точність компенсації збурень. 

Розроблено методику на основі нових структур систем фазової автопідстройки 

динамічних характеристик телекомунікаційних систем і мереж із застосуванням 

масштабуючого пристрою, виконано синтез та дослідження, що дозволило вперше 

розробити методику синтезу систем фазової автопідстройки динамічних характеристик 

телекомунікаційних систем. 

Вдосконалено алгоритм синтезу систем фазової автопідстройки динамічних 

характеристик телекомунікаційних систем за допомогою кореневого годографа. 

Розроблено інформаційні технології за рахунок подальшого розвитку методу 

компенсації відхилень динамічних характеристик телекомунікаційних систем на основі 

фазової автопідстройки із диференціальним і нелінійним зворотними зв'язками та з 

послідовним диференціюючим й інтегруючим коригуючим пристроєм, що дозволить 

підвищити точність обробки керуючих сигналів на 10%. 
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Дослідження дисертаційної роботи виконувалось відповідно до плану наукової і 

науково-технічної діяльності Державного університету телекомунікацій, м. Київ в рамках 

науково-дослідної роботи: «Розробка моделі багато супутникової низькоорбітальної 

системи ДЗЗ подвійного призначення» (Державний університет телекомунікацій, м. Київ, 

2014 – 2016 р., № ДР 0114U000389). 

Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в навчальному 

процесі Державного університету телекомунікацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною 

роботою, в якій відображено особистий авторський підхід та особисто отримані теоретичні і 

прикладні результати, які стосуються методики підвищення точності параметрів системи 

управління функціональними процесами телекомунікаційних систем на основі траєкторії 

коренів, розв’язання задачі розробки системи динамічного автопідстроювання 

характеристик телекомунікаційних систем. 

Наукові положення, що виносяться на захист, висновки і рекомендації дисертації 

належать автору. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні результати 

дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на науково-технічних конференціях і 

семінарах науково-педагогічних працівників і наукових співробітників Державного 

університету телекомунікацій. 

Публікації. На тему дисертаційної роботи опубліковано 18 наукових праць, у тому 

числі 9 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у виданнях, що входять до 

міжнародних науково-метричних баз, з них 4 – одноосібні, 7 публікацій за матеріалами 

науково-технічних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків (акти впровадження). 

Загальний обсяг роботи складає 167 сторінок друкованого тексту, у тому числі містить 33 

рисунки та 3 таблиці. Список використаних джерел на 10 сторінках містить 110 

найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано 

мету і завдання дослідження, визначено об’єкт, предмет, методи дослідження, 

визначено наукову новизну і практичне значення здобутих результатів, подано загальну 

характеристику роботи. Наведено відомості про впровадження результатів роботи, 

апробацію, особистий внесок автора та публікації за темою дисертації. 

В першому розділі проведено аналіз телекомунікаційних систем, ставиться і 

вирішується завдання з підвищення точності систем ФАП в сталих режимах за 

допомогою непоодиноких зворотних зв'язків, досліджується їх вплив на перехідний 

процес і можливість підвищення порядку астатизму на два порядки. Пропонується 

методика синтезу масштабуючих пристроїв в статичної та астатичної системах ФАП. 

Розглядається можливість використання диференціальних зв'язків по фазі вхідного 

сигналу для підвищення точності в усталених режимах і досліджується можливість 

використання нелінійного зворотного зв'язку. 

Відомі системи ФАП з принципом управління за відхиленням, коли вимірюється 

фазова помилка без визначення в явному вигляді задаючого впливу (різниці фаз) і 
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керованої величини, що в ряді випадків ускладнює побудову нових структур ФАП, 

зокрема комбінованих. 
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Рис.1. Алгоритм функціонування статичної системи фазового автопідстроювання з 

одним (а) та двома (б) фільтрами 

 

 

Алгоритм функціонування пропонованої статичної системи фазового 

автопідстроювання зображено на рис. 1. Система містить фазовий дискримінатор (ФД), 

фільтр нижніх частот (Ф), підсилювач-перетворювач (ПП), керований фазообертач 

(ФО), додатковий фазовий дискримінатор (ФД1) для вимірювання керованої величини 

β(t) і елементи постійного фазового зсуву на π⁄2 для отримання синусної статичної 

характеристики ФД, а також елемент порівняння (ЕП). Призначення системи фазового 

автопідстроювання - вирівнювання фаз напруг. 
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Фазовий дискримінатор ФД забезпечує отримання різниці фаз α(t) напруг 
1
( )tU  і  

2
( )tU      

    1 2
( ) ( ) ( ).t t t  = −          (2) 

 

Особливістю системи фазового автопідстроювання є те, що використовується 

тільки один фільтр Ф, який розташований в замкненому контурі управління. 

Система працює наступним чином. На вхід ЕП надходить задаючий вплив α(t) 

керованої величини ( )t . На виході ЕП має місце сигнал 
1
( )t


, пропорціональний 

різниці між заданою дією α(t) і керованої величини ( )t . 

    1
( ) ( ) ( ).t t t 


= −         (3) 

 

У фільтрі нижніх частот Ф пригнічується змінна складова сигналу 
1
( )t


 , а 

сигнал ( )
ф

tU подається на підсилювач-перетворювач ПП, де посилюється і 

перетворюється, потім надходить на керований фазообертач ФО, змінюючи фазу 

сингала 
2
( )tU  таким чином, щоб різниця 

1
( )t


 зменшилася. 

З точки зору складності фізичної реалізації алгоритм функціонування статичної 

системи фазового автопідстроювання з одним фільтром має перевагу. 

У системі ФАП нелінійний зворотний зв'язок забезпечує монотонний перехідний 

процес при східчастій зміни різниці фаз сигналів U1(t) і U2(t), тобто покращує 

показники якості перехідного процесу. 

Реалізація додаткового нелінійного зворотного зв'язку може бути досягнута 

шляхом використання додаткових фазового або частотного дискримінаторів. 

Використання неодиничного зворотного зв'язку в статичній системі ФАП дозволяє 

порівняно простими технічними засобами підвищити точність системи ФАП в сталих 

режимах при повільних змінах різниці фаз двох порівнюваних напруг. 

Показано, що за допомогою неодиничного зворотного зв'язку можна підвищити 

порядок астатизму на два порядки. При цьому підвищується точність в усталених 

режимах. Однак в тому випадку необхідно кожний раз дослідити систему ФАП на 

стійкість. 

Аналіз системи ФАП з неодиничним головним зворотним зв'язком показує, що 

непоодинокий зворотний зв'язок впливає на тривалість перехідного процесу. Цей вплив 

позначається по різному при різних видах коренів характеристичного рівняння. У межі 

тривалість перехідного процесу і ступінь стійкості прагне до значення цих величин для 

системи ФАП з одиничним головним зворотним зв'язком. 

Важливою особливістю систем ФАП з масштабуючим коефіцієнтом є те, що поряд 

з підвищенням точності в усталених режимах її стійкість не залежить від коефіцієнта 

масштабування. 

Масштабування можна реалізувати як включення масштабуючого пристрою в 

ланцюг задаючого впливу, так і в ланцюг керованої величини. 

Запропоновано методику синтезу оператора масштабуючого коригуючого 

пристрою з умови підвищення порядку астатизму системи ФАП за умови його фізичної 
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реалізації. Синтезуючий оператор забезпечує високу точність системи ФАП в сталих 

синхронних режимах.  

 

 

 

 

 

                        (4) 

 

 

 

де .1;1);(; 001122 ППФППФППФ KKcaTTcaTTca +==+====  
Проаналізовано особливості побудови систем ФАП з диференціальним зв'язком по 

фазі вхідного сигналу і встановлено, що такі системи, володіючи високою точністю, 

можуть бути побудовані як з додатковим фазовим, так і з частотним дискримінатором. 

Запропоновано структуру системи ФАП, в якій можливе поліпшення якості 

перехідного процесу шляхом використання нелінійного зворотного зв'язку. 

Особливістю системи ФАП з нелінійною корекцією є те, що для визначення зміни фази 

вихідного сигналу потрібні додаткові фазовий дискримінатор і фільтр нижніх частот. 

Запропоновано структуру системи ФАП з нелінійним зворотним зв'язком при 

використанні додаткового частотного дискримінатора. Як в першому, так і в другому 

випадках поліпшується якість перехідного процесу. 

У другому розділі вирішується задача синтезу коригувальних пристроїв (КП) з 

умови підвищення точності і швидкодії: корекція системи ФАП за допомогою фазо 

випереджуючого КП постійного струму і його програмна реалізація; корекція системи 

ФАП за допомогою інтегруючого КП і його програмна реалізація. 

Вперше для підвищення показників якості системи ФАП розроблена методика 

синтезу послідовних коригуючих пристроїв постійного струму, застосовуваних раніше 

для САУ. Запропоновано програмна реалізація послідовних коригувальних пристроїв 

на ЕОМ (як фазовипереджуючого, так і інтегруючого КП). 

Використання послідовних інтегруючих КП в системах ФАП дозволяє підвищити 

точність в усталених (синхронних) режимах (за рахунок збільшення коефіцієнта 

посилення системи ФАП в розімкнутому стані). При цьому є можливість зменшення 

тривалості перехідного процесу. Зокрема, в даній системі ФАП, в якій синтезовано 

фазовипереджувальний КП, що встановлена помилка зменшилася в 14 разів, а 

тривалість перехідного процесу зменшилася в 8 разів. 

Звертаючись до ЛАЧХ LСК(ω), знаходимо коефіцієнт посилення КРСК, при якому 

ψЗ=30°: РСК

У

1,4
К

Т
= , тобто РСК У Ф

Р Ф У

К 1,4 / Т Т
1, 4 14

К 1/ Т Т
= = =  разів. При цьому в 14 разів 

зменшується встановлена фазова помилка 
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що відповідає приблизно такому ж зменшенню тривалості перехідного процесу. 

Як показано вище, КП дозволяє підвищити коефіцієнт посилення системи ФАП 

від КР до КРСК. При цьому необхідно компенсувати ослаблення що вноситься КП. 

Необхідне додаткове посилення системи ФАП дорівнює 

 

 

РСК
Д

КП Р

К1
К

К К
=       (5) 

або 

РСК
Д КП

Р

К
20 lgК 20 lgК 20 lg( )

К
= − + . 

 

Таким чином, включення послідовного фазоопереджуючого КП в даному 

конкретному випадку дозволяє: 

- збільшити точність системи ФАП в сталих динамічних режимах в 1,4ТФ/ТУ раз, 

(тобто в 14 разів); 

- зменшити тривалість перехідного процесу в 8 разів. 

Інтегруючий КП дозволяє значно підвищити системи ФАП в області низьких 

частот, не збільшуючи частоти зрізу системи ФАП. При цьому вдається істотно 

зменшити сталу фазову помилку системи ФАП і знизити рівень складових фазової 

помилки, що викликаються швидкоплинними (високочастотними) перешкодами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Помилка при корекції системи ФАП за допомогою послідовного 

фазоопереджуючого КП 

 

 

У третьому розділі застосовуються системи ФАП другого і третього порядків, як 

найбільш часто зустрічаються на практиці та вирішується завдання синтезу 

коригувальних пристроїв з умови забезпечення необхідних показників якості. 

Досліджується стійкість систем ФАП і визначаються межі стійкості. Будуються області 

стійкості в просторі параметрів методом D-розбиття. 
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Перевагою методу траєкторій коренів є велика наочність, простота дослідження 

впливу окремих параметрів на динаміку системи ФАП, можливість синтезу і оцінки 

показників її якості, а також побудова кривих перехідного процесу і частотних 

характеристик без застосування допоміжних графіків, номограм і таблиць. При 

використанні методу траєкторій коренів зазвичай один з параметрів розімкненої системи 

ФАП вважають, що змінюються і будують на комплексній площині криві, що показують, 

як змінюються коріння характеристичного рівняння, тобто будують кореневі годографи 

(траєкторії коренів). 

Вирішена задача побудови траєкторій коренів в системі ФАП другого і третього 

порядків з урахуванням особливостей функціонально необхідних елементів. 

Показано, що метод траєкторій коренів дозволяє оцінити вплив того чи іншого 

параметра замкнутого контуру системи ФАП на її показники якості. 

З огляду на те, що в астатичній системі ФАП з астатизмом першого порядку постійна 

часу фільтра значно більша постійної часу підсилювача-перетворювача (ТФ>>ТПП), в 

характеристичному рівнянні системи ФАП завжди можна вибрати пару комплексно 

спряжених коренів, які визначають її динаміку. У розділі наведено залежності пере 

регулювання, часу регулювання та показника коливання від коефіцієнта демпфірування і 

визначені перераховані вище показники. Знаючи траєкторії коренів характеристичного 

рівняння замкненої системи ФАП, легко визначити криву перехідного процесу. 

Запропоновано методику синтезу коригувального пристрою системи ФАП за 

заданими показниками якості за допомогою методу траєкторій коренів. Показано, для 

конкретної системи ФАП, що введення послідовного КП в замкнутий контур управління 

дозволяє підвищити точність в усталеному режимі і покращити якість перехідного 

процесу вихідної системи. Введення послідовного КП в замкнутий контур управління 

дозволяє підвищити точність в усталеному режимі і поліпшити якість перехідного 

процесу. Порівняння показує, що тривалість (tРСК=0,6с) перехідного процесу в 

скоригованій системі ФАП зменшується в порівнянні з тривалістю (tР=1,8с) в 

нескорегованій системі в tР/ tРСК=1,8/0,6=3 рази. 

Досліджено стійкість системи ФАП та знайдені області стійкості на площині 

параметрів ТФ і ТПП при КР=const і отримано рівняння, що описує межу стійкості. 

Аналогічно знайдені аналітичні вирази і побудовані границі стійкості в області двох 

параметрів КР і ТФ при ТПП=const (або КР і ТПП при ТФ=const). 

Для аналізу стійкості розглянемо систему ФАП третього порядку, структурна схема 

якої зображена на рис.4. 

Оператор системи ФАП в замкнутому стані визначається виразом 
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Р
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= ; DP(p)=КФКППКІ=КР; 

FP(p)=(ТФр+1)(ТПП+1)р; р=d/dt. 
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Рис.4. Області стійкості в просторі параметрів ТФ і ТПП 

 

Характеристичне рівняння має вигляд 

а3р3+а2р2+а1р+а0=0,     (7) 

 

де а0=КР; а1=1; а2=ТФ+ТПП; а3=ТФТПП. 

Для визначення стійкості складемо головний визначник Гурвіца 

 

2 0

3 3 1

2 0

а а 0

а а 0

0 а а

 = . 

 

Умови стійкості для такої системи ФАП визначаються наступними нерівностями 

 

а3>0; 

Δ1=а2>0; 

Δ2=а2а1-а3а0>0; 

Δ3=Δ2а0>0. 

 

З огляду на те, що всі коефіцієнти характеристичного рівняння (7) більше нуля, 

умова стійкості визначається однією нерівністю 

 

а2а1-а3а0>0.        (8) 

 

Критерій стійкості Гурвіца дозволяє визначити область стійкості системи ФАП за 

одним або кількома параметрами, при яких не порушується стійкість. Критерій стійкості 

Гурвіца дозволяє визначити область стійкості системи ФАП за одним або кількома 

параметрами, при яких не порушується стійкість. 

Запишемо умову (8) з урахуванням значень коефіцієнтів характеристичного рівняння 

 

ТФ+ТПП–ТФТППКР>0.     (9) 

 

Припустимо, що загальний коефіцієнт посилення розімкненого контуру системи 

ФАП відомий і дорівнює 30 1/с; ТФ=0,01 с. Зробимо перевірочний розрахунок системи 

ФАП на стійкість 
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ТФ+ТПП-ТФТППКР=0,1+0,01–0,10,0130=0,11–0,03=0,08>0, 

 

отже, система ФАП стійка. 

Стосовно до системи ФАП побудовані області стійкості в просторі параметрів 

методом D-розбиття, розроблений Ю.І. Неймарком. В основі цього методу лежить поняття 

про D-розбиття простору. 

Для побудови кордону D-розбиття для змінного параметра ТФ представимо 

характеристичне рівняння (7) у вигляді 

 

ФQ(p) Т R(p) 0+ = , 
де Q(p) і R(p) – поліноми з постійними коефіцієнтами. 

 

ТППр2+р+КР+ТФ(ТППр3+р2)=Q(p)ТФR(p), 

 

де Q(p)=ТППр2+р+КР і R(p)=ТППр3+р2. 

Замінивши р на jω, отримуємо рівняння границі D-розбиття на комплексній площині 

параметра ТФ 

 

Ф

Q(j )
U( ) jV( )

R(
Т  

j
(

)
j )


= − + =  


. 

 

Знайдемо вираз для U(ω) і V(ω) при КР=50 1/с; ТПП=0,02 с. Підставляючи 

конкретні значення отримаємо 

 
2 2

ПП Р ПП Р

2 2 3 2

ПП ПП

2 2 2

ПП Р ПП Р ПП

2 2

ПП ПП ПП

Ф

Т (jω) + (jω) +К -Т ω + jω+К
= =

Т (jω) + (jω) -Т jω -ω

-Т ω + jω+К (-Т ω + jω +К )(-Т jω+1)
= = U(ω) + jV(ω)

Т

ω (Т
 

jω+1) ω (Т jω+1)(-Т j +

(jω) = -  - 

ω 1)

  (11) 

 

де Р

2 2 2

ПП

К
U(ω)

ω (1+Т ω )
= ; 

2 2

ПП ПП Р

2 2

ПП

Т ω -Т К 1
V(ω)

ω(1+Т ω )
 

+
= . 

Після підстановки чисельних значень 

2 2

50
U(ω)

ω (1+0,0004ω )
= ; 

2

2

0,0004ω
V(ω)

ω(1+0,0004ω )
 = . 

 

Розташування границі D-розбиття на площині U(ω) і jV(ω) при зміні ТФ показано на 

рис. 5 а. 

Якщо змінним параметром в характеристичному рівнянні є коефіцієнт КР, то це 

рівняння можна представити у вигляді 

 

Q(p)+КРR(p)=0, 

де Q(p)=а3р3+а2р2+а1р; R(p)=1. 

Тоді 

 

КР(jω)= -Q(jω)= -(-а3jω3- а2ω2+а1jω2)=а3jω3- а2ω2+а1jω=U(ω)+jV(ω), 
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де U(ω)=а2ω2=(ТФ+ТПП)ω2; V(ω)=а3ω3-а1ω=ТФТППω3-ω. 

 

При ТФ=0,2 с, ТПП=0,01 с маємо  

U(ω)=0,21ω2; 

V(ω)=0,002ω3-ω. 

 

Розташування границі D-розбиття для цього випадку показана на рис.5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    а                б 

Рис.5. Розташування границі D-розбиття при зміні ТФ (а) і при зміні КР (б) 

 

В четвертому розділі досліджено особливості побудови цифрових систем і 

вирішено завдання програмної реалізації операторів системи ФАП в розімкненому стані і 

щодо помилки. Зростання вимог до якості роботи систем ФАП, ускладнення законів зміни 

задаючих збурюючи впливів, необхідність спрощення конструкції призвело до того, що 

засобами аналогової техніки і безперервної автоматики не можна вирішити багато 

практичних завдань. В результаті виникає необхідність для побудови досконалих систем 

ФАП, широко використовуючи цифрові обчислювальні пристрої (ЦАП або спеціалізовані 

цифрові пристрої). Швидке впровадження техніки цифрових систем пояснюється тим, що 

вони порівняно з аналоговими мають значно більші обчислювальні можливості. У 

цифрових системах ФАП, виконаних на базі мікроелектроніки (інтегральних схемах, 

мікропроцесорах і міні-ЕОМ), при невеликих масах і габаритах можна використовувати 

більш складні алгоритми обробки сигналів. При цьому точність реалізації алгоритмів 

визначається тільки періодом дискретизації, числом розрядів цифрових кодів і може бути 

досягнута досить високою. 

Важливою перевагою цифрових систем ФАП є висока стабільність їх роботи. В 

таких системах ФАП відсутній дрейф нуля дискримінаторів і інших цифрових пристроїв. 

Крім того, в цифрових системах ФАП просто здійснюється перебудова їх структури і 

регулювання параметрів. 

У системах ФАП для обробки сигналу помилки можуть використовуватися цифрові 

фільтри, які реалізуються на пристроях цифрової техніки: суматорах, регістрах і т.п. 

Подібні фільтри можуть бути використані як коригувальні пристрої. Цифрові фільтри 

дозволяють позбутися від застосування ЦАП, що спрощує і знижує вартість  

системи ФАП. 

Для реалізації складних алгоритмів керування (складних законів зміни різниці фаз) 

доцільно використовувати ЕОМ як: 

- програмної реалізації коригувального пристрою в замкненому контурі системи ФАП; 

- програмної реалізації оператора розімкненого контуру системи ФАП; 

- програмної реалізації оператора системи ФАП щодо помилки. 
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У розділі отримані структурні схеми програмної реалізації оператора розімкнутої 

системи ФАП щодо помилки при різних методах чисельного інтегрування (Ейлера, 

трапецій, Адамса) для прямої і канонічної форми цифрового фільтра. 

Показано, що система ФАП може бути реалізована повністю в цифровому вигляді. 

 

 

 
                                                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структура алгоритму програмної реалізації при чисельному методі 

інтегрування Ейлера, канонічна форма цифрового фільтра 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема програмних реалізації оператора системи ФАП при використанні  

чисельного інтегрування методом Ейлера, канонічна форма цифрового фільтра 
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Рис. 8. Алгоритм програмної реалізації оператора системи ФАП щодо помилки при 

використанні чисельного інтегрування за методом трапецій  

 

Для реалізації складних алгоритмів управління (складних закономірностей змін різниці 

фаз) потрібно обчислювати за допомогою комп’ютерних систем. 

Отже, у четвертому розділі отримано структури програмної реалізації алгоритмів 

розрахунків оператора розімкненої системи ФАП відносно похибки при різноманітних 

методах інтегрування. 

 

ВИСНОВКИ 

 

В результаті дисертаційних досліджень, виконаних автором, вирішено важливе 

актуальне наукове завдання щодо розробки методики підвищення точності параметрів 

системи управління функціональними процесами телекомунікаційних систем  на 

основі траєкторії коренів. Дане наукове завдання має важливе значення для 

теоретичних основ і засобів впровадження та подальшого використання 

автоматизованих телекомунікаційних систем контролю та керування в трактах обміну 

даними телекомунікаційних мереж. 

В дисертаційній роботі отримано такі основні результати: 

1. На підставі проведеного аналізу розроблено методику підвищення точності 

динамічних характеристик телекомунікаційних систем і мереж доступу до 

розподілених баз даних, яка відрізняється від відомих тим, що використовує метод 

побудови систем фазової автопідстройки динамічних характеристик з неоднорідним 
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зворотним зв’язком. Запропонована методика дозволяє підвищити точність 

компенсації збурень при зменшенні перехідних процесів в 8 разів. 
2. Вперше розроблено методику синтезу систем фазової автопідстройки 

динамічних характеристик телекомунікаційних систем, яка на відміну від існуючих має 

у своєму складі масштабуючий пристрій. Запропонована методика дозволяє зменшити 

похибку визначення параметрів та області стійкості системи ФАП у трактах обміну 

даними в телекомунікаційних мережах.  

3. Удосконалено методику синтезу систем фазової автопідстройки динамічних 

характеристик телекомунікаційних систем, яка відрізняється від подібних тим, що 

ґрунтується на алгоритмі синтезу послідовних коригуючих пристроїв з використанням 

кореневого годографа. Дана методика дозволяє автоматизувати функціональне 

завдання з керування телекомунікаційних систем переробки інформації і управління, а 

також зменшити довжину перехідних процесів та похибки керуючого 

фазаопереджуючого пристрою в 14 разів. 

4. Отримав подальший розвиток метод компенсації відхилень динамічних 

характеристик телекомунікаційних систем з диференціальним і нелінійним зворотним 

зв’язком, який на відміну від існуючих ґрунтується на побудові систем фазової 

автопідстройки з послідовним диференціюючим й інтегруючим пристроєм. 

Запропонований метод дозволяє підвищити точність обробки керуючих сигналів  

на 10%. 

5. Реалізація отриманих результатів дозволяє забезпечити достовірну передачу 

інформації у трактах обміну даними в інформаційних телекомунікаційних мережах. 

Запропоновані алгоритми та методики дозволяють реалізувати зменшення похибки 

керуючого сигналу й зменшення тривалості перехідних процесів систем фазової 

автопідстройки.  

6. Запропонована методика синтезу корегувальних пристроїв систем фазової 

автопідстройки за заданими показниками якості за допомогою методу траєкторії 

коренів дозволяє покращити якість перехідного процесу вихідної системи, підвищити 

точність функціонування в сталому режимі більш ніж в 3 рази. 

7. Результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування в навчальному 

процесі Державного університету телекомунікацій.  

8. Мета досліджень щодо розробки методики підвищення точності параметрів 

систем управління функціональними процесами телекомунікаційних систем і 

мереж, для отримання необхідних рівнів показників досягнута, наукові задачі 

вирішено повністю. Нові результати досліджень є внеском у розвиток 

телекомунікаційних систем для розроблення методів забезпечення достовірності 

інформації в трактах обміну даними в телекомунікаційних мережах. 
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АНОТАЦІЯ 

Руденко Н.В. Методика підвищення точності параметрів системи 

управління функціональними процесами телекомунікаційних систем на основі 

траєкторії коренів – на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. – Державний 

університет телекомунікацій, Київ, 2019. 

Дисертацію присвячено розв’язанню комплексу науково-технічних питань, 

пов’язаних з розробкою систем динамічного автопідстроювання характеристик 

телекомунікаційних систем для отримання необхідних показників параметрів. Тема 

дисертаційної роботи присвячена розв'язанню задачі підвищення точності і швидкодії 

системи ФАП в сталих і перехідних режимах за допомогою коригувальних пристроїв, 

тобто поліпшення основних показників якості і тому є актуальною. 

Розроблено і досліджено системи ФАП високої точності і швидкодії в класі з 

керуванням за відхиленням. При цьому вирішуються такі завдання: побудова нових 

структур системи ФАП з неодиничним головним зворотним зв'язком, синтез параметрів 

неодиничної головною зворотного зв'язку системи ФАП з умови підвищення точності в 

усталених режимах і її дослідження; побудова нових структур систем ФАП з 

масштабуючим пристроєм, їх синтез і дослідження; дослідження нових структур 

систем ФАП з диференціальним зв'язком по фазі вхідного сигналу і систем ФАП з 

нелінійним зворотним зв'язком; підвищення точності систем ФАП за допомогою 

послідовних коригувальних пристроїв і дослідження їх за допомогою кореневого 

годографа; дослідження цифрових систем ФАП. 

Виконано аналіз та розробку методики на основі нових структур фазової 

автопідстройки динамічних характеристик телекомунікаційних систем і мереж. 

Розроблено методику на основі нових структур систем фазової автопідстройки 

динамічних характеристик телекомунікаційних систем і мереж із застосуванням 

масштабуючого пристрою, виконано синтез та дослідження, що дозволило вперше 

розробити методику синтезу систем фазової автопідстройки динамічних характеристик 

телекомунікаційних систем. 

Вдосконалено алгоритм синтезу систем фазової автопідстройки динамічних 

характеристик телекомунікаційних систем за допомогою кореневого годографа. 

Розроблено інформаційні технології за рахунок подальшого розвитку методу 

компенсації відхилень динамічних характеристик телекомунікаційних систем на основі 

фазової автопідстройки із диференціальним і нелінійним зворотними зв'язками та з 

послідовним диференціюючим й інтегруючим коригуючим пристроєм. 

Ключові слова: фазове автопідстроювання, точність, зворотний зв’язок, 

перехідний процес, статистичні характеристики, керована величина, масштабуючий 
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пристрій, статична система, астатична система, синтез, кореневий годограф, 

коригуючий пристрій, показник якості. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Руденко Н.В. Методика управления автоподстройки динамических 

характеристик информационных систем с помощью траектории корней - на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.12.02 – телекоммуникационные системы и сети. - Государственный 

университет телекоммуникаций, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена решению комплекса научно-технических вопросов, 

связанных с разработкой систем динамической автоподстройки характеристик 

телекоммуникационных систем для получения необходимых показателей параметров. 

Тема диссертационной работы направлена на решение задачи повышения точности и 

быстродействия системы ФАП в установившихся и переходных режимах с помощью 

корректирующих устройств, т.е. улучшение основных показателей качества и поэтому 

является актуальной. 

Разработаны и исследованы системы ФАП высокой точности и быстродействия в 

классе с управлением по отклонению. При этом решаются следующие задачи: 

построение новых структур системы ФАП с неединичной главной обратной связью, 

синтез параметров неединичной главной обратной связи системы ФАП из условия 

повышения точности в установившихся режимах и ее исследования; построение новых 

структур систем ФАП с масштабирующим устройством, их синтез и исследования; 

исследования новых структур систем ФАП с дифференциальной связью по фазе 

сигнала и систем ФАП с нелинейной обратной связью; повышения точности систем 

ФАП с помощью последовательных корректирующих устройств и исследования их с 

помощью корневого годографа; исследования цифровых систем ФАП. 

Выполнен анализ и разработка методики на основе новых структур фазовой 

автоподстройки динамических характеристик телекоммуникационных систем и сетей. 

Разработана методика на основе новых структур систем фазовой автоподстройки 

динамических характеристик телекоммуникационных систем и сетей с применением 

масштабируемых устройства, выполнен синтез и исследование, позволившее впервые 

разработать методику синтеза систем фазовой автоподстройки динамических 

характеристик телекоммуникационных систем. 

Усовершенствован алгоритм синтеза систем фазовой автоподстройки 

динамических характеристик телекоммуникационных систем с помощью корневого 

годографа. 

Разработаны информационные технологии за счет дальнейшего развития метода 

компенсации отклонений динамических характеристик телекоммуникационных систем   

на основе фазовой автоподстройки с дифференциальным и нелинейным обратными 

связями и с последовательным дифференцирующим и интегрирующим 

корректирующим устройством. 

Ключевые слова: фазовая автоподстройка, точность, обратная связь, переходной 

процесс, статистические характеристики, управляемая величина, масштабируемое 
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устройство, статическая система, астатическая система, синтез, корневой годограф, 

корректирующее устройство, показатель качества. 

 

SUMMARY 

Rudenko N.V. The technique of improving the accuracy of the parameters of the 

control system of functional processes of telecommunication systems based on the 

trajectory of the roots - is in the rights  of a manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.12.02 -  

telecommunication systems and networks - State University of Telecommunications, 

Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to solving a complex of scientific and technical issues related to 

the development of dynamic phase-locked loop of the characteristics of telecommunication 

systems to obtain the necessary parameters of the parameters. The topic of the thesis is aimed 

at solving the problem of improving the accuracy and speed of the phase-locked loop (PLL) 

system in steady-state and transient modes using corrective devices, Improvement of the main 

indicators of quality and therefore is relevant. 

FAP systems of high accuracy and speed in a class with deviation control were 

developed and investigated. The following tasks are solved: the construction of new structures 

of the FAP system with non-unity main feedback, the synthesis of the parameters of the non-

single main feedback of the FAP system from the condition of increasing accuracy in steady-

state modes and its study; construction of new structures of FAP systems with a scaling 

device, their synthesis and research; studies of new structures of phase-converting phase-

difference systems with phase-differential signaling and phase-converting phase-difference 

systems with nonlinear feedback; improving the accuracy of FAP systems using sequential 

corrective devices and studying them using the root hodograph; FAP digital systems research. 

The analysis and development of the method based on new structures of phase-locked 

loop dynamic characteristics of telecommunication systems and networks. 

A technique based on new structures of phase-locked loop systems of the dynamic 

characteristics of telecommunication systems and networks using scalable devices was 

developed, synthesis and research were carried out, which allowed for the first time to 

develop a synthesis technique for phase-locked loop systems of the dynamic characteristics of 

telecommunication systems. 

The algorithm for the synthesis of phase-locked loop systems of the dynamic 

characteristics of telecommunication systems using the root hodograph has been improved. 

Information technologies have been developed through the further development of a 

method for compensating deviations in the dynamic characteristics of telecommunication 

systems based on phase-locked loop with differential and nonlinear feedbacks and with a 

sequential differentiating and integrating corrective device. 

Keywords: phase-locked loop, accuracy, feedback, transient process, statistical 

characteristics, controlled quantity, scalable device, static system, static system, synthesis, 

root locus, corrective device, quality indicator. 


