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РОЗПІЗНАВАННЯ ВИКРИВЛЕНИХ ШУМОМ 
ДЕЛЬТА-МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ЗОНДУВАННЯ 

Запропоновано метод, алгоритм і логічну схему пристрою для розпізнавання як типу 
форми сигналу електромагнітного зондування та його приналежності дефекту бракувальних або 
припустимих розмірів, так і сукупності складових фрагментів, виходячи з  дельта-
модульованої(ДМ) огинаючої, викривленої шумом змінної інтенсивності. 

Вступ. Електромагнітне зондування має за мету оцінювання фізичних парамет-
рів досліджуваного середовища або місця знаходження його локальних структурних 
неоднорідностей, враховуючи особливості результуючого (чи вторинного) поля, як 
правило, у порівнянні з первинним  полем збурення[1]. Фізико-математична дисциплі-
на «Електромагнітне зондування» утворює засади відповідного відгалуження такого 
науково-технічного напрямку як неруйнівний контроль матеріалів і виробів, котрий 
широко використовується при виробництві і експлуатації для виявлення дефектів суці-
льності та оцінювання ступеню їхньої загрозливості [2; 3]. 

База сигналів електромагнітного зондування обмежена просторовою (часовою – при 
рівномірному скануванні) протяжністю взаємодії дефекту (структурної неоднорідності) із 
зондувальною зоною, мінімізованою на практиці з метою підвищення локальності контро-
лю для виявлення дефектів незначних розмірів. Зменшення ж контрольованих дефектів – 
це результат як удосконалення технології виробництва з метою задоволення зрослих ви-
мог, так і відбраковування при експлуатації відповідальних об’єктів, локальні неоднорід-
ності яких стали завеликими внаслідок дії негативних чинників.  

Так, у разі певного різновиду електромагнітного зондування дефекти контро-
льованого класу породжують імпульси з фіксованою базою, протяжність якої оці-
нюється лінійним розміром зондувальної зони у напрямку сканування; інформатив-
ними ж являються лише варіації амплітуди зондувальних імпульсів. 

При інтенсивному шумі суттєво утруднюється розпізнавання як типу форми зон-
дувального сигналу, так і його складових сегментів, котрі опосередковано містять всю 
доступну інформацію про дефект суцільності. У випадку зондування з оперативною ада-
птацією до інтенсивності шуму доцільне перетворення сигналів у дельта-
модульовану(ДМ) форму[4; 5] з метою підвищення завадостійкості та зменшення інфо-
рмаційної надмірності, оскільки множині ІКМ-сигналів відповідає значно менша кіль-
кість ДМ-огинаючих. 

Адекватними логіко-алгоритмічними засобами для відновлення цифрових сиг-
налів, спотворених шумом, володіє теорія завадостійкого кодування-декодування[6 – 
9], причому її бінарний випадок відрізняється незначною обчислювальною складніс-
тю й простотою апаратно-програмної реалізації, що, зокрема, характерно для корегу-
вальних кодів із мажоритарним декодуванням. 

Найпотужніші математичні засоби для здобуття інформації про особливості сиг-
налів у присутності шуму надає кореляційний аналіз. Незначною обчислювальною 
складністю й простотою апаратно-програмної реалізації відрізняється кореляційний 
аналіз із залученням, зокрема, функцій Радемахера в якості опорних сигналів [10]. 

Метою статті є створення швидкісних засобів завадостійкої обробки викрив-
леної шумом ДМ-огинаючої сигналу електромагнітного зондування: 

а) методу розпізнавання:  
–   типу форми (ступеню унімодальності, чи бімодальності, або певної муль-

тимодальності) зондувального імпульсу та його приналежності дефектам бракуваль-
них і припустимих розмірів, −   за допомогою кореляційного аналізу; 

– виду складових ДМ-ділянок(наростання, убування, незмінності), − шляхом 
мажоритарного декодування; 

б) алгоритму, котрий здійснює метод у реальному часі; 
в) логічної схеми пристрою для реалізації алгоритму. 

                                                           
 © Пащенко В. О., 2008 

ка. Радиоэлектроника», т. 16, вып. 15, 2008, №2.



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физи   

 139 

Дельта-модульовані сигнали зондування. У порівнянні з імпульсно-
кодовою модуляцією (ІКМ) різницева ІКМ(РІКМ), у тому числі її найпростіший 
варіант – дельта-модуляція(ДМ), покращують інформативність і вірогідність у сфе-
рах вимірювань, управління, неруйнівного контролю тощо. Так, за співвідношен-
ням «сигнал/шум» РІКМ перевищує ІКМ на 4÷11 Дб, причому найбільший виграш 
досягається при переході від систем без передбачення до систем, що використову-
ють прогнозувачі першого порядку, дещо менший – при збільшенні порядку перед-
бачення до 4÷5, після чого покращення незначне [11]. 

Для досягнення оптимальних характеристик при змінних умовах необхідно 
використовувати адаптивні квантувачі, котрі дозволяють досягнути виграшу ≈ 
10÷12 Дб у порівнянні з неадаптивним випадком при такому ж числі рівнів. Крім 
того, адаптивний квантувач дозволяє розширити динамічний діапазон АЦП, а у ви-
падку адаптації за вихідною послідовністю слів непотрібно передавати (зберігати) 
додаткову інформацію про крок квантування [11]. 

 У [12] на засадах методології швидких дискретних перетворень запропоно-
вані швидкодіючі апаратно-алгоритмічні засоби для переходу від ІКМ-сигналів до 
кодів адаптивної РІКМ(АРІКМ) обраної розрядності, а також зворотної трансфор-
мації, причому використано прогнозувач з коефіцієнтом «золотий перетин» 

ω=(1+ 5) / 2 1.618≈ , локалізованим приблизно посередині діапазону значень 
1.2÷2.0, рекомендованого в [11] з метою досягнення максимального відношення 
потужностей сигналу й білого гауссівського шуму. Додаткова операція фіксації 
знаку запропонована в [13] для отримання ДМ-сигналів вихрострумового контро-
лю, породжених поперечними тріщинами волокнистих вуглецевих композитів при 
скануванні уздовж напрямку армування; за трьома отриманими ДМ-огинаючими 
природно виникає класифікація відповідних типів дефектів. 

Приклад. У табл.1 наведені можливі ДМ-огинаючі, отримані шляхом залучення 
як адаптивно-різницевої модуляції з коефіцієнтом лінійного прогнозування «золотий 
перетин», так  і подальшої фіксації знаку щодо типових ІКМ-сигналів вихорострумо-
вого контролю( їх огинаючі – гауссові криві з варійованим прогином вершини), пород-
жених розривами волокон (тріщинами) . струмопровідних композитів. Такі тріщини 
орієнтовані переважно поперек   напрямку армування [14], уздовж якого здійснюється 
сканування вихорострумовим перетворювачем (ВСП). ВСП переміщується із підібра-
ним – шляхом комп’ютерного моделювання – дискретним кроком ∆≈0.15 (відносно 
діаметра еквівалентного струмового витка), який, по-перше, максимізує протяжність 
ділянок перенавантаження за крутизною (… + + … + … або …   − − …− …) і мінімізує 
довжину ділянок шуму дроблення ( … + − + − … + − …), а  по-друге,  усереднює випа-
дки статистичної незалежності (при ∆≈0.25[15]) та суттєвої корельованості (при 
∆≈0.1[15]) сусідніх відліків. Фігурними скобками вказані ділянки ДМ-огинаючої: «на-
ростання», «убування», «незмінність»; бімодальні огинаючі містять також фрагмент 
«декремент» («мінімум») поміж ділянок «незмінність».  

При зменшенні кута орієнтації тріщини на 15º відповідні ІКМ-сигнали уши-
рюються таким чином, що їхні ДМ-огинаючі: 
1) Поповнюються бімодальною із довшим фрагментом «мінімум»; така огинаюча 

індиціює точковий дефект, тоді як попередні дозволяють розрізняти локальні неод-
норідності, більші за точкові, які, однак, не відносяться до бракувальних, зокрема: 
надточкові та припустимі. 
2) Збільшують свою базу на дві бінарні позиції за рахунок зростання довжини:  
а) ділянки «незмінність» у разі унімодальної ДМ-огинаючої, яка відповідає 

бракувальному чи припустимому дефекту; 
б) ділянки «убування» й «наростання» (кожна − на бінарний символ) у складі 

фрагменту «мінімум» бімодальних ДМ-огинаючих. 
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Таблиця 1 
     

 
ДМ-огинаючі ІКМ-імпульсів зондування, обумовлених тріщинами      

в однонапрямково армованих струмопровідних композита х 
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Для кожного класу дефектів із табл. 1 бракувальним відповідає лише перша, 
тоді як припустимим – друга ДМ-огинаюча; точна відповідність між зазначеними 
типами дефектів та вказаними огинаючими досягається підлагоджуванням коефіці-
єнта маштабувального посилення аналогових сигналів зондування. 

Інші різновиди електромагнітного зондування можуть характеризуватися 
відмінними класами дефектів із відповідними множинами ДМ-огинаючих, однак 
принципово важливим залишається наступне. Адаптивно-різницева модуляція із за-
лученням прогнозувача 1-го порядку з коефіцієнтом «золотий перетин», а також по-
дальша операція фіксації знаку забезпечують суттєво нелінійне перетворення мно-
жини ІКМ-сигналів зондування за їх амплітудою, коли формується тільки декілька 
ДМ-огинаючих, серед яких лише частина відповідає бракувальним дефектам. 

Огинаюча імпульсу зондування містить характерні точки, кожна з яких є 
граничною для відповідних суміжних ділянок. Пари  таких суміжних ділянок, які, у 
загальному випадку, володіють індивідуальними довжинами p i q, відповідно, 
утворюють характерні фрагменти ДМ-огинаючої. Останні, в разі відсутності ви-
кривлень, називаються еталонами характерних фрагментів.  

Табл. 2 ілюструє формування шістнадцяти можливих  еталонів характерних 
фрагментів ДМ-огинаючої зондувального сигналу, котрі задовольняють єдиному 
(p+q)-компонентному формату:  

 
         a b a b … a b a b c d c d … c d c d, якщо  p i q − парні; 

  a b a b … a b a b c d c d … c d c,    якщо  p − парне,  q − непарне;         (1) 
         a b a b … a b a c d c d … c d c d,    якщо  p − непарне,  q − парне ;  
         a b a b … a b a c d c d … c d c,       якщо  p i q − непарні. 

Таблиця 2 
Формування (p+q)-компонентних еталонів характерних фрагментів 

ДМ-огинаючої сигналів зондування 
Приклади еталонів у разі 

парних p і q № Назва еталонів Суміжні ділянки 
1 2 …  p 1 2 … q 

1 «Фронт» Наростання Наростання + +…+ + ++…+ + 
2 «Зріз» Убування Убування –  – … –  –   – – … – – 
3 «Горизонталь 0» Незмінність 0 Незмінність 0 + – … + – + –… + – 
4 «Горизонталь 1» Незмінність 1 Незмінність 1 – + …– + – + …– + 
5 «Максимум» Наростання Убування + +…+ + – – …– – 
6 «Мінімум» Убування Наростання – – … – – ++… ++ 
7 «Декремент» Незмінність 0 Незмінність 1 + –… + – – +… – + 
8 «Інкремент» Незмінність 1 Незмінність 0 – + …– + + –… + – 
9 «Початок фронту 0» Незмінність 0 Наростання + –… + – ++…+ + 
10 «Початок зрізу 0» Незмінність 1 Убування – + …– + – – …– – 
11 «Кінець фронту 0» Наростання Незмінність 0 + +…+ + + –… + – 
12 «Кінець зрізу 0» Убування Незмінність 1 – – …– – – + …– + 
13 «Початок зрізу 1» Незмінність 0 Убування + –… + – – – …– – 
14 «Початок фронту 1» Незмінність 1 Наростання – + …– + ++…+ + 
15 «Кінець фронту 1» Наростання Незмінність 1 + +…+ + – + …– + 
16 «Кінець зрізу 1» Убування Незмінність 0 – – …– – + –… + – 

Кожен еталон може характеризуватися індивідуальними значеннями p і q 
 

Приклад (продовження). Залучаючи формат (1) щодо ДМ-огинаючих сигналів 
внаслідок бракувальних і припустимих тріщин, орієнтованих під   кутом  ≤15º до 
напрямку армування (перша і друга огинаючі з нижньої половини табл. 1), отриму-
ємо для них єдиний семантичний вираз:   

a1b1a1b1a1b1a1 a2b2a2b2a2b2 a3b3a3b3a3b3 a4b4a4b4a4b4 a5b5a5b5a5b5,                  (2) 
де бінарні символи приймають значення, відповідно:  

      a1 = b1= a2 = a3= a4 = «+1»    та     b2 = b3 = b4  = a5 = b5 =  «-1»,          
      a1 = b1= b2 = b3= b4 = «+1»    та     a2 = a3 = a4  = a5 = b5 =  «-1». 

Для усунення обмеженого числа викривлень доцільно залучати мажоритарне 
декодування, процедура якого застосовується одночасно до всіх повторень кожного з 
десяти оригінальних символів. При цьому можна виправити, в найкращому випадку, 
десять помилок, якщо вони розподілені по одній у межах 4- або 3-компонентних 
груп; число скорегованих помилок зменшується, якщо деякі із зазначених груп ціл-
ком складаються з невикривлених символів.    
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Оскільки у семантичному виразі (2) оригінальні символи чередуються, то 
можна корегувати сусідні викривлення, що утворюють пакети з двох помилок, а на 
границях ділянок (наприклад, виділених вертикальним пунктиром у табл. 1) суміж-
ні 2-компонентні пакети формують суцільний пакет з чотирьох помилок. 

Викривлення двох (трьох) символів у межах 3-компонентної (4-
компонентної) групи, яка складається з повторень оригінального символу, призво-
дить до невірного декодування.  

Унаслідок погіршеної чутливості в центрі зони зондування антен з круглою чи 
квадратною апертурою локальна процедура мажоритарного декодування незадовільна в 
разі надточкових і точкових дефектів, коли, зокрема, корекція невикривленої ділянки 
a3b3a3b3a3b3 = «+ − − + − +» ДМ-огинаючої надточкового дефекту приводить до встанов-
лення символів a3 = −1 і b3 = +1, характерних для ділянки «горизонталь» ДМ-сигналу 
припустимого дефекту. Оскільки тип дефекту попередньо невідомий, мажоритарне де-
кодування слід доповнювати кореляційним аналізом.  

Кореляційні властивості ДМ-сигналів вихорострумового контролю. У порі-
внянні з довжинами N=29 i N=31 кількість відмінних символів ДМ-огинаючих, указа-
них для всіляких їх пар у правій частині табл. 1, забезпечує суттєву кореляційну конт-
растність сигналів для обох класів дефектів, зокрема, бракувальних і припустимих. 

На рис. 1 маленькими квадратами і ромбами подані дискретні значення коре-
ляційних залежностей, з одного боку, ДМ-огинаючих сигналів зондування, пород–
жених, відповідно, бракувальними і прийнятними тріщинами, орієнтованими під 
кутом 75º,  а з іншого, – опорного сигналу у вигляді першої ДМ-огинаючої з ниж-
ньої половини табл. 1. Осцилювання кореляційних залежностей із періодом два 
обумовлене присутністю у складі ДМ-огинаючих суттєвого числа чередувань типу 
«…+  − …» (або «… − + …»), зсув яких на бінарну позицію приводить до зміни 
знаку відповідного значення кореляційної функції. 

Автокореляційна  залежність КА(s) для ДМ-огинаючої сигналів унаслідок браку-
вальних дефектів приймає максимально можливе значення NА=31 при s=0, а також воло-
діє симетричними піками в межах інтервалу [−7, 7], причому їхня амплітуда послідовно 
змінюється так: додатних – меншає на шість: 31, 25, 19 і 13, а від’ємних – збільшується   
на два за абсолютною величиною: −5, −7, −9, −11. При  s<−7  амплітуда піків продовжує 
зменшуватись, приймаючи при  s= −12 і s= −13 мінімальне за модулем значення 1. В ін-
тервалі [7; 18] осциляція амплітуди стабільна: ± 11. 

Взаємнокореляційна залежність КВ(s) ДМ-огинаючих сигналів, породжених де-
фектами бракувальних і прийнятних розмірів, приймає при       s= ±1 найбільші значення 
NВ=27,  між якими локалізовано від’ємний пік з амплітудою −5. Ця  кореляційна функція 
володіє симетричними піками в межах інтервалу [−6, 6], причому їх амплітуда послідов-
но змінюється так: додатних – меншає на шість: 27, 21 і 15, а від’ємних – збільшується на 
два за абсолютною величиною: −5, −7, −9, −11. При 7≥s амплітуда піків продовжує 
зменшуватись, приймаючи при  s= 11 і s= 12 мінімальне за модулем значення 1. В інтер-
валі [−6, −19] осциляція амплітуди стабільна: ± 11. 

При  та 30s ≥  кореляція опірного сигналу з горизонтальною ділянкою « … +  
−…  +  − …»  має стабільну осциляцію амплітуди: ±17.  

Значення взаємнокореляційних функцій опірної послідовності з сигналами, 
породженими незагрозливими дефектами надточкових і точкових розмірів, не пе-
ревищують 13 і 11, відповідно, в діапазоні  [−7, 7], а тому неможливе їхнє кореля-
ційне розрізнення, що слід віднести до переваг пропонованого методу. 

Значення кореляційних залежностей на рис. 1 задаються різницею між кіль-
костями співпадінь (N–m) і неспівпадінь m бінарних символів у складі опорного 
сигналу та ковзної вибірки з досліджуваної двійкової послідовності 

                             K = (N – m) – m = N – 2m.                                                  (3)  
Викривлення символу ковзної вибірки типу  
                           ‹‹ 1 ›› → ‹‹ –1 ››    або     ‹‹ – 1 ›› → ‹‹ 1 ››                          (4)  

призводить, у загальному випадку, до інкременту числа співпадінь (або неспівпа-
дінь) та декременту кількості неспівпадінь (або співпадінь), що збільшує (або зме-
ншує) на два відповідні значення кореляційної функції. 
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Найбільший пік NA =31 автокореляційної залежності KA (τ) при τ=0 визначається 
лише максимально можливим числом співпадінь, а тому викривлення типу (4) тільки 
збільшують кількість неспівпадінь, кожне з яких зменшує на два амплітуду цього піка. У 
сприятливих ситуаціях приблизно рівномірного розподілення помилок припадає не біль-
ше одного викривлення на повторення кожного з десяти оригінальних символів у складі 
семантичного виразу (2), тотожного ковзній вибірці. Тоді кореляційний максимум 
KA(τ=0), зменшений за амплітудою, вдається розрізнити на фоні його бокових піків, кон-
статуючи виявлення дефекту бракувальних розмірів. 

Меншій на дві кількості помилок може протистояти кореляційне розпізна-
вання сигналів унаслідок дефектів припустимих розмірів шляхом фіксації подвій-
ного максимуму  KB (s = ±1) ≠ 27  на фоні його бокових піків. 

Малоймовірні ситуації, коли серед повторень будь-якого оригінального сим-
волу з (2) викривлено два чи більше, що виключає вірне розпізнавання. 

Метод розпізнавання – у присутності шуму змінної інтенсивності – як типу 
форми 2

r
-модального імпульсу із базою N<2

n 
(r і n – натуральні числа, r<<n) та його 

приналежності дефекту бракувальних або припустимих розмірів, так і виду складо-
вих фрагментів ДМ-огинаючої сигналу електромагнітного зондування, полягає в 
застосуванні щодо: 

1. Кожної ковзної вибірки довжини N, – кореляційного аналізу з використан-
ням в якості опорних сигналів: 

   а) функцій Радемахера з номерами n, n-1, і т.д. (n-r), – з метою встановлення 
ступеню, відповідно, унімодальності, бімодальності і т.д.             2

r 
–модальності, 

причому ступінь визначається виразом (3); 
   б) невикривлених ДМ-огинаючих імпульсів, породжених дефектами браку-

вальних і прийнятних розмірів, – для локалізації останніх. 
2. Парних і непарних двійкових символів у складі ділянок ковзної вибірки: 

мажоритарного декодування, – для встановлення символів семантичного виразу  
ДМ-імпульсу бракувального чи припустимого дефекту. 

3. Кожної пари суміжних ділянок довжини p і q, відповідно: (p+q)-
компонентного еталона (табл.2), – з метою ідентифікації типу відповідного харак-
терного фрагмента ДМ-огинаючої. 

4. Отриманих і обчислених даних: заключного логічного аналізу для: 
   а) погодження між собою результатів розпізнавання характерних фрагментів; 
   б) відновлення типу ділянок індивідуальної довжини, якщо останній не 

встановлено внаслідок надмірної інтенсивності шуму; 
   в) фіксації точок перегину ДМ-огинаючої, які відділяють один від одного 

складові сегменти. 

Алгоритм розпізнавання за N < 2
n
 бінарними (±1)  відліками ДМ-огинаючої, 

викривленої шумом змінної інтенсивності, як типу форми та приналежності дефек-
ту бракувальних чи припустимих розмірів, так і певної послідовності фрагментів 
ДМ-імпульсу зондування, який володіє не більше ніж 2

r
 максимумами (r << п, r і n 

- натуральні числа). 
  1. Уведення початкових параметрів: 
   а) протяжності N ковзної вибірки ДМ-огинаючої (бази імпульсу); 
   б) покажчика r найбільшого числа 2

r
 максимумів; 

   в) індивідуальні довжини ділянок наростання, убування та незмінності очі-
куваних імпульсів зондування. 

2.Розбиття на сегменти індивідуальної протяжності: ‹‹незмінність››      (…− −) 
+ − … + − (+ +…), ‹‹наростання›› (…+ −)+ +… + +(− +…) та ‹‹убування›› (…− +) − 
− …− − (+ −…) типових ДМ-огинаючих сигналів використовуваного різновиду елек-
тромагнітного зондування. 

3.Залучення мажоритарного декодування окремо щодо парних і непарних 
двійкових розрядів кожної ділянки встановлення значень її параметрів. 

4.Послідовне обчислення скалярних добутків поточної ковзної вибірки, з од-
ного боку, а з іншого, – функцій Радемахера з номерами n, n-1, і т.д. n-r та встанов-
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лення ступенів унімодальності, бімодальності, і т. п. r-модальності, відповідно, 
причому ступені обчислюються за допомогою (3). 

5.Послідовне обчислення скалярних добутків, з одного боку, поточної ковз-
ної вибірки, а з іншого, − ДМ-огинаючих сигналів бракувальних і прийнятних де-
фектів, та встановлення чергових значень кореляційних функцій. 

6.Сукупний аналіз значень параметрів і кореляцій. 

Логічна схема пристрою (рис.2) для розпізнавання ДМ-сигналів конкрети-
зована щодо вихорострумового контролю тріщин, орієнтованих під кутами ≤ 15º  
до напрямку армування. Використане таке кодування бінарних значень ДМ-
огинаючих логічними рівнями : ‹‹ +1 ›› → ‘0’,   ‹‹ −1 ›› → ‘1’. 

 
Рис.2. Пристрій розпізнавання дельта-модульованих сигналів: 

1 – регістр ковзної вибірки, 2 – мажоритарний деко дер, 3 – блок визначення неспівпа-
дінь, 4 – регістр опорної послідовності , 5 – формувач значення кореляції 
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Кожен такт починається з поновлення ковзної вибірки в регістрі 1 з розрядніс-
тю N=31 шляхом зсуву вмісту на двійкову позицію у бік молодших розрядів та за-
вантаження через інформаційний вхід D чергового бінарного символу ДМ-
огинаючої досліджуваного сигналу. 

До 31-розрядного регістра 4 попередньо записана бінарна опорна послідов-
ність, в якості котрої можуть використовуватись почергово одна з рекомендованих 
функцій Радемахера або ДМ-огинаюча імпульсу внаслідок дефекту бракувальних 
розмірів (розміщена першою в нижній половні табл.1) 

Блок визначення неспівпадінь 3 містить N=31 2-входових логічних елементи 
НЕРІВНОЗНАЧНІСТЬ, підключених першим і другим входами відповідно до од-
нойменних виходів регістрів 1 і 4. Елемент НЕРІВНОЗНАЧНІСТЬ формує ‘1’ на 
виході лише при неспівпадінні вхідних значень, а тому на виходах блока 3 маємо 
стільки логічних одиниць, у скількох двійкових позиціях ковзна вибірка відрізня-
ється від опорної послідовності. 

Формувач значення кореляції 5 уявляє собою комбінаційну схему, котра  під-
раховує кількість неспівпадінь ковзної вибірки й опорної послідовності та – у від-
повідності до формули (3) –  обчислює поточне значення кореляції. 

Блок мажоритарного декодування 2 містить два мажоритарних логічних еле-
менти для кожної ділянки опорної послідовності. Підключення мажоритарних еле-
ментів до виходів регістра 1 здійснюється відповідно до семантичного виразу (2). 
Зокрема, розряди 0-й, 2-й, 4-й і 6-й регістра 1 поєднані з входами мажоритарного 
елемента 1, а розряди 1-й, 3-й і 5-й – з елементом 2. 

Мажоритарний елемент формує на своєму виході логічну одиницю, якщо біль-
шість його вхідних значень дорівнює ‘1’. Тому, в разі прийнятного числа викрив-
лень, можна відновити значення всіх параметрів a1, b1, a2, b2, a3 ,b3, a4, b4, a5, b5, які 
однозначно характеризують ДМ-огинаючі сигналів унаслідок тільки бракувальних і 
прийнятних розмірів. Тому лише в разі її кореляційного розпізнавання потрібно 
брати до уваги отримані значення параметрів. 

Висновки. Для цифрової обробки сигналів електромагнітного зондування, 
отриманих за допомогою антен з прямокутною чи круглою апертурою, запропоно-
вано метод розпізнавання за викривленою шумом ДМ-огинаючою зондувального 
імпульсу: типу форми (унімодальність, чи бімодальність, або певна мультимодаль-
ність) і приналежності дефектам бракувальних або припустимих розмірів, – за до-
помогою кореляційного аналізу, а також виду складових ділянок (наростання, убу-
вання, незмінність), – шляхом мажоритарного декодування. 

Одночасне залучення кореляційного аналізу щодо всієї ковзної ДМ-вибірки, а 
до груп певних її елементів, – мажоритарного декодування, дозволило в процесі 
обробки даних нівелювати, значною мірою, принциповий недолік таких антен: 
ТЕМ-рупори, дзеркальні антени, гратки малих випромінювачів тощо, котрі володі-
ють суттєво погіршеною чутливістю в центральній частині зони зондування. 

У процесі обробки доцільно форматувати довільні ДМ-огинаючі, які володі-
ють достатньо протяжними ділянками «наростання», «убування» і «незмінність», за 
допомогою послідовностей підходячих із 16 запропонованих еталонів для 11 харак-
терних фрагментів. 

Створено швидкісний і простий за апаратно-програмною реалізацією алго-
ритм для здійснення методу в реальному часі. 

Спроектована логічна схема пристрою для реалізації алгоритму. 
Установлено, що при вихорострумовому контролі цілісності струмопровідних 

волокнистих композитів типові ДМ-імпульси внаслідок бракувальних і припустимих 
розмірів суттєво відмінні кореляційно, тоді як лишаються кореляційно-непомітними 
точкові та надточкові структурні неоднорідності, які виявляти недоцільно. 

 

The method, algorithm and logic device have proposed for the electromagnetic sounding sig-
nal recognition of namely its form type, belong to the defective or acceptable structure inhomogeneous 
and component fragments, besides the handling is applied to the delta-modulated (DM) bending 
around that has distorted by a noise with the changeable intensity.   

 

Предложены метод, алгоритм и логическая схема устройства для распознавания как 
типа формы сигнала электромагнитного зондирования и его принадлежности дефектам брако-
вочных и допустимых размеров, так и совокупности составных фрагментов, исходя из дельта-
модулированной(ДМ) огибающей, искаженной шумом переменной интенсивности.  . 
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