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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИБОРУ РЕЖИМУ КЕРОВАНОЇ РЕАКТИВНОСТІ 

 
Проаналізовано застосування коливань першого та другого роду в керованих реактивностях. Визначено 

умови обрання оптимального режиму активного елементу. Наведені рекомендації з вибору оптимального режиму 
активного елементу. 

Application of vibrations of the first and second family is analysed in guided reactivity. Certainly terms of electing of 
the optimum mode of active element. Resulted recommendation from the choice of the optimum mode of active element. 

Ключові слова: частотний модулятор, режим керованість, транзиторний індуктивний елемент. 
 

Постановка задачі 
Лінеаризація керованої реактивності з поширеним діапазоном і протяжною лінійною ділянкою 

дозволяє значно покращити модуляційну характеристику частотних і фазових модуляторів, збільшити 
точність перетворень в частотних перетворювачах засобів вимірювання і контролю. 

На сучасному етапі найбільш розповсюдженою є керована реактивність на основі варикапа, який 
будучи ввімкнутим в контур автогенератора забезпечує девіацію частоти автогенератора в певному 
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діапазоні. Основною перевагою такої реактивності є простота реалізації коливальної системи, але в 
більшості досліджень відзначаються такі недоліки: великий рівень нелінійних спотворень при роботі в 
широкому діапазоні напруг модуляції та суттєве зміщення центральної частоти автогенератора, навіть у 
відсутності модуляції [1– 3]. 

Іншим напрямком реалізації керованої реактивності є використання активних елементів з від’ємним 
динамічним опором, які при встановленні відповідного режиму виконують функції керованого реактивного 
двополюсника, керованої реактивності [4, 5]. В таких реактивностях динамічний діапазон, лінійність 
модуляційної характеристики, рівень зміщення центральної частоти значною мірою визначаються режимом 
роботи активного елементу, тому визначення параметрів режиму керованої індуктивності, які були б 
оптимальні для застосування її залежно від призначення є актуальною задачею. 

Аналіз стану досліджень і публікацій 
Дослідженням властивостей керованих індуктивностей і пристроїв з їх використанням присвячена 

велика кількість наукових робіт і публікацій, але в більшості в них вирішуються проблеми узгодження 
конкретних елементів, як правило, транзисторів і контурів автогенераторів, або з вихідними сигналами 
вимірювальних сенсорів, аналіз режимів проводиться, в основному, для лінійних моделей, які відповідають 
так званому «режиму малих сигналів», тобто за прийнятою термінологією – режиму класу А [6, 7]. 

Мета досліджень. 
Застосування в керованих реактивностях режиму класу А, без відсікання вихідного струму суттєво 

обмежує динамічний діапазон змін реактивності і веде до неоптимального, особливо за енергетичними 
можливостями, використання активного елемента – транзистора. При переході до режимів з відсіканням 
вихідного струму покращуються енергетичні показники пристрою, розширюється динамічний діапазон змін 
реактивності і зменшується рівень зміщення центральної частоти. Тому метою статті є встановлення 
залежностей між параметрами режиму активного елементу і параметрами еквівалентної реактивності при 
роботі без відсікання і з відсіканням вихідного струму активного елемента. 

Викладання основного матеріалу 
Керовані реактивності на основі активного елемента і реактивного подільника, якій забезпечує 

фазовий зсув між вихідним струмом і напругою, широко розповсюджені в техніці зв’язку для реалізації 
частотних або фазових модуляторів. В радіопередавальній техніці вони отримали назву «реактивні 
транзистори» і широко використовувались в 70-х і 80-х роках минулого століття [6]. Інтерес до аналогічних 
модуляторів на сучасному етапі пов’язаний з розвитком технологічної бази мікроелектроніки і проведенням 
великої кількості досліджень елементів з від’ємним динамічним опором [1]. 

Еквівалентна схема керованої реактивності, яка має індуктивну реакцію, наведена на рис. 1. 
Дросель бL , призначений для розв’язання виходу модулятора і контуру автогенератора, не є обов’язковим. 

В схемі на рис. 1 реактивний подільник 
RC забезпечує фазовий зсув, близький до 90º, між напругою 

кеU  і напругою бU  і відповідно між колекторною 

напругою кеU  і струмом подільника nI  за рахунок вибору 

номіналу резистора R значно більше ніж реактивний опір 

конденсатора С  на робочій частоті  
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Рис. 1. Еквівалентна схема керованої індуктивності 

Якщо знехтувати інерційністю транзистора, то базовий струм бI  і відповідно колекторний струм 

кI  будуть співпадати з напругою бU  по фазі, яка на 90º відстає від струму подільника і від колекторної 
напруги, що дає можливість розглядати каскад як еквівалентний реактивний двополюсник між точками 1 і 2 
з еквівалентною індуктивністю eL . 

0ωкmкm IUeL = ,  (2)

де  кmU  – амплітуда колекторної напруги кеU ; 

кmI  – амплітуда колекторного струму. 
В лінійному режимі, рис. 2:  

mбmбe SUIhI == 21кm ,  (3)

де  21eh  – коефіцієнт передачі струму в схемі зі спільним емітером; 

бк dUdIS /=  – крутість передаточної характеристики. 

В свою чергу, амплітуда базової напруги бmU  може бути визначена через параметри реактивного 
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= - модуль коефіцієнта передачі реактивного подільника. 

 
Рис. 2. Базові діаграми напруг і струмів вхідного кола 

 
Відповідно, еквівалентна індуктивність двополюсника 

Пmкmе SKSUUL
00s 1 ωω == .  (5)

Це співвідношення справедливо тільки в лінійному режимі, коли струм бази не перевищує струму 

бmaxI , що відповідає попаданню робочої точки на лінію насичення на вихідних характеристиках, або 

minбI  не дорівнює нулю, для запобігання режиму відсікання. Такі ж умови мають зберігатися і в режимі 

модуляції при подачі на базу напруги модуляції )(tUΩ  разом зі зміщенням бE :  

tUEtUE
ббб Ω+=+=

ΩΩ
cos)(e .  (6)

Виходячи з умов лінійності режиму отримаємо співвідношення для напруг на базі  

Ω
++≤ UUEU

бmбmax
, 

Ω
−−=≤ UEEUU

бmббminб0 . 
 (7)

Таким чином, точка спокою, що забезпечується зміщенням, визначається як 

0ббmб UUUE ++= Ω , 

вх
mб

бm R
UUI )( Ω+

= . 
 (8)

де  вхR  – динамічний вхідний опір каскаду в точці спокою. 
При заданій відносній зміні індуктивності 

0
02
ω

ω∆≈∆
L

L   (9)

точці спокою відповідає середнє значення 0S  крутості в лінійному режимі, а мінімальному і 
максимальному відхиленню індуктивності:  
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 (10)

Таким чином, в лінійному режимі можна рекомендувати таку послідовність дій при виборі 
оптимального режиму: 

бe EL →→0ω ; )(I 00 Ω+→→ UUS mбб  

maxω SSL →∆→∆→∆ 0 ; maxбUS →min ; mбminб UU → . 

На кінцевому етапі при визначенні амплітуди модуляції ΩU  і амплітуди коливань кmU , що 

модулюються, може бути скорегованим коефіцієнт передачі подільника ПK  зі збереженням умов (7, 8). 
Недоліком лінійного режиму, як відмічалось раніше, є малий діапазон зміни індуктивності L∆ :  

( )02
0

0

000
111

S
11 SS

S

S
KSK

L
ПП

∆+
∆

=







−≈∆

ωω max
,  (11)

який значною мірою визначається зміною підсилювальних параметрів транзистора S . При припущенні 
лінійної залежності крутості від напруги бази, максимальна зміна індуктивності складатиме:  

2
0SS =∆ max ;  00S43 ωПmax КL =∆ .  (12)

При переході до режиму коливань другого роду, з відсіканням вихідного струму (рис. 3), 
з’являється можливість керування еквівалентною індуктивністю і зміною параметрів режиму, а саме кутом 
відсікання θ . 

Режими коливань другого роду забезпечуються вибором відповідних значень: напруги зміщення 

бE , високочастотної напруги tcosU 0бm ω  і напруги модуляції tΩΩcosU  так, що на інтервалах, які не 

належать кутам відсікання θ , вхідний і вихідний струм відсутні. Це можливо, якщо сумарна базова напруга 
)(tUб  стає меншою порогової напруги б0U :  

0m coscos ббб UUtUE =θ+Ω+ Ω   (13)
Звідси відсікання струму стає можливим при 

( ) 0ббб UtUEUcos /cos0 Ω−−=θ Ω .  (14)
Значення кута залежить від напруги модуляції. 
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Рис. 3. Часові діаграми напруг і струмів в режимі коливань другого роду 
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Вихідний струм має форму косінусоідальних імпульсів зі змінною амплітудою від 0 до maxк I  і 

змінною тривалістю, яка відповідає кутам відсікання, що можуть змінюватись від нульового значення minθ  

до 180º при maxθ . В режимі без модуляції амплітуда має значення 0mI , а кут відсікання 0θ . На кутовому 

інтервалі 21, ββ  струм бI відсутній, тому має місце втрата інформації при модуляції. Умовою запобігання 
втрат інформації буде виконання співвідношення 

0U бmбб UUE ≥−− Ω .  (15)
Зміна еквівалентної індуктивності в режимі коливань другого роду пов’язана зі зміною амплітуди 

першої гармоніки 1I  імпульсного струму )(tкi , амплітуду якої можна визначити через відомі 
співвідношення [6]. 

mII )(11 θα= ;  бSUI )(11 θγ= ,  (16)

де  ∫= θ αωω
π

θα 0 cos)(i2)(1 tttk , )cos1)(()( 1 θθαθγ −=i  – коефіцієнти розкладання 

косінусоідального імпульсу, так звані «коефіцієнти Берга». 
Еквівалентна індуктивність еL  також залежить від кута відсікання. 

бkmmkmkme SUUIUUL )(0)(I)( 11010 θγω=θαω=ω=θ .  (17)
Тут крім залежності амплітуди струму першої гармоніки модуляції присутні і залежність крутості 

S від цієї ж напруги, але з врахуванням того, що струм змінюється в межах від нуля до максимальних 
значень, можна прийняти її середнє значення срS . 

Як випливає із співвідношення (14), пропорційно напрузі модуляції ΩU  змінюється косинус кута 

відсікання, що веде до нелінійної зміни коефіцієнта розкладання )(1 θγ  при зміні кутів відсікання від нуля 

до 180º і нелінійної залежності амплітуди першої гармоніки 1I . В [6] показано, що лінійна залежність 
зберігається в межах ділянки від 60º до 120º, тому умовами лінійності модуляції можна вважати наступні:  

( )[ ] 5,00 ≤+− Ω бmб UUUбE , 

( )[ ] 5,00б −≥−− Ω mбб UUUE . 
 (18)

При такому режимі амплітуда першої гармоніки 1I , а відповідно і еквівалентна індуктивність eL  
змінюється в 4 рази.  

4)60()120()60()120( 1111 ≈°°=°° γγII .  (19)

При виборі в режимі без модуляції кута відсікання 90º амплітуда першої гармоніки 10I  складатиме 

бmSUSUI 5,0)90(110 =°= бmγ , 
тому зміна еквівалентної індуктивності рівняється:  

[ ] 36,0)8,015,01(5,0)90()120(1)90(1)120( 111 ≈−=°°−°=°∆ γγγeLL   (20)

При таких відносних змінах індуктивності відносна девіація частоти ω∆  складатиме:  

( ) 14,0
36,011

136,01
/)(110 ≈

+
−+

=∆+−=∆ CLCLLCL eeeωω ,  (21)

що значно більше, ніж при зміні крутості в режимі без відсікання вихідного струму, де вона не перевищує 
0,02 для типових транзисторів. 

Таким чином, при виконанні умов (15) і обмежень (18) вибирається оптимальний режим активного 
елемента керованої реактивності в наступній послідовності 

Ω
→→→=→==θ→→ UKUIIUEeL

Пкmббe кe
ω )2()(

1000 , 

)(
10 Ω

+→∆→∆→∆→∆ UUIIL
бmб

ω . 

При виборі в якості критерію оптимальності довжини лінійної ділянки модуляційної 
характеристики кути відсікання обмежуються 60º…180º, а при вимогах максимальної зміни індуктивності – 
0 º…180 º. Необхідно зауважити, що при попаданні робочої точки в область насичення, кут відсікання 
більше 120 º використовувати недоцільно тому, що в цій області амплітуда імпульсу змінюється незначно, а 
рівень першої гармоніки струму 1I  навіть спадає [6]. 

Висновки 
1. Використання режиму коливань першого роду в керованих реактивностях веде до обмеження 

діапазону девіації частоти автогенератора, яка визначається зміною параметрів активного елемента у 
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відносно невеликій області. Вибір оптимального режиму активного елемента обумовлений можливістю 
використання повного діапазону зміни крутості S  передаточної характеристики. 

2. В режимі коливань другого роду при задовільній лінійності модуляційної характеристики 
допустима девіація індуктивності майже в 7 разів більше ніж для коливань першого роду. Додатковими 
умовами вибору оптимального режиму є умови обмеження кута відсікання в діапазоні 60 º … 120 º. 

3. Рекомендації по вибору оптимального режиму активного елемента для обох режимів надані у 
вигляді спрощених методик і відносно простих співвідношень, що значно спрощує задачу розробки і 
реалізації керованої реактивності. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ SIMO-СИСТЕМ  

В УМОВАХ АПРІОРНОЇ ЧАСТКОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 
Розглянуті основні методи сліпої ідентифікації систем в умовах часткової апріорної невизначеності, 

представлені результати застосування даних методів при неінвазивній діагностиці патологій серцево-судинного 
русла людини. 

The main methods for blind identification systems under partial priori uncertainty, the results of applying these 
methods to the noninvasive diagnosis of cardiovascular pathologies of human arteries. 

Ключові слова: Ідентифікація параметрів, SIMO-система, сфігмографія, серцево-судинне русло. 
 
Вступ 
Протягом останніх років отримав розвиток окремий клас зворотних задач, які характеризуються тим 

або іншим ступенем невизначеності параметрів вхідного сигналу. Одним із підходів до розв’язання даного 
класу задач є використання відносно нової технології цифрової обробки сигналів, яка отримала назву «сліпа 
обробка сигналів» (СОС). У загальному вигляді задача сліпої обробки формулюється наступним чином: 
цифрова обробка невідомих сигналів, які пройшли лінійний канал з невідомими характеристиками на фоні 
адитивних шумів. Формальний розв’язок задачі сліпої ідентифікації лінійної системи припускає оцінку 
невідомої імпульсної характеристики або передатної функції лінійної системи тільки по спостережуваному 
(вихідному) сигналу, на відміну від завдання класичної ідентифікації систем, де вхідний сигнал вважається 
відомим. Прикладами таких задач є дослідження пов’язані з обробкою сигналів в системах цифрового 
зв’язку, радіолокації, радіонавігації, радіоастрономії, а також дослідження в біомедицині, в геології, 
сейсмології тощо [1, 2]. 

Застосування сліпої обробки сигналів в біомедичних комп’ютерних технологіях істотно розширює 
можливості діагностики широкого класу захворювань, оскільки дозволяє отримати достовірну інформацію 
про стан серцево-судинного русла людини без проведення оперативного втручання. Зокрема, одним з 
ефективних методів дослідження стану серцево-судинного русла є метод сфігмографії (графічної реєстрації 
артеріального пульсу). Сфігмограма є зображенням коливань стінок артерій під час серцевого циклу і за її 
допомогою можна отримати об’єктивну інформацію про функціональний стан артеріальної системи. 
Оскільки сигнал пульсової хвилі проходить шлях від аорти до периферійних артерій, то його форма значно 


