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Спеціалізовані комп’ютерні системи 
 

УДК 681.332.3 
В.Г. ЗАЙЦЕВ, А.А. ГУСЕВ 

Национальный Технический Университет Украины „КПИ” 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА ПРОГРАММЫ-ДИСПЕТЧЕРА  
С КОЛЬЦЕВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ЗАЯВОК 

 
Наведені результати дослідження процесу функціонування програмного забезпечення спеціалізованої 

комп’ютерної системи реального часу із сталим набором програм, частина з яких виконується у циклічному 
режимі, а частина – у режимі переривань. Побудована стохастична модель цього процесу, яка 
використовується для обчислення середньої величини основного циклу функціонування системи. Наведено 
алгоритм обчислення. 

 
Введение 
При разработке программы-диспетчера с кольцевым обслуживанием заявок в системах реального 

времени возникает задача определения среднего времени цикла функционирования системы. Эта информация 
необходима как при проектировании систем реального времени так и при внедрении их на месте реального 
использования. 

 
Структура процесса функционирования программного обеспечения 
На рисунке 1 приведен типичный график распределения пуска программ. На нем mAAA ,..,, 21  – 

циклические программы, необходимость запуска которых проверяется в каждом цикле, и nBBB ,..,, 21  – 
нециклические программы, запуск которых выполняется по прерыванию. 

 

  Главный цикл ( цT ) 

О
пе
ра
ци
и 

1A  

mA  

2A  

…

1B  

2B  

nB  …
Программы, входящие в 

каждый цикл ( цτ ) 

t 
 

Рис. 1. График пуска программ 
 
В соответствии в этим схему управления процессами в общем виде можно представить как на рис. 2. 
 

Операционная 
система 

Циклические программы 
1B  2B  nB  … 

1P  2P  nP ∑
=

−=
n

i
iц PP

1
1

 
Рис. 2. Схема управления процессами 
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Здесь nPP ,1  и цP  – вероятности использования программ nBB ,1  и циклических программ 
соответственно. 

 
Исследование функционирования системы 

реального времени 
Если представить, что известно среднее время 

выполнения программ nBB ,1  и время выполнения 

циклических программ, то время цикла цT  может 
быть определено из следующих предположений. 
Представим вычислительный процесс как дискретный 
случайный полумарковский процесс в виде графа как 
на рис 3. 

Здесь состоянию 1x  соответствует 
нахождение вычислительного процесса в 
операционной системе, а состояниям mxx ,2  

выполнение одной из задач nBB ,1  или циклических 

программ, 0x  – начальное состояние перед запуском
 

1x  

0x  

2x  

3x  jx  

mx  

101 =q  

mq1

11 =mq

jq1

11 =jq

131 =q  

13q  

121 =q

12q

 
Рис. 3. Граф вычислительного процесса 

системы. Вероятности jq1  перехода из состояния 1x  в jx  равны соответственно вероятностям jP  и цP  на рис 2. 
Тогда, как следует из [1], среднее время основного цикла можно определить как среднее время 

нахождения случайного процесса в группе состояний mxx ,1  с началом в состоянии 0x . Если обозначить 

среднее время нахождения в каждом из состояний через jτ  то это среднее время 0T  [1] можно определить из 
следующей системы уравнений:  

















=

=

=
++++++=

+=

mm

jj

mmjj

T

T

T
TqTqTqTqT

TT

τ

τ

τ
τ
τ

...

...

......

22

1131321211

100

  (1)

Принимая во внимание, что 00 =τ , выражения для 0T  запишется как 

mmjj qqqqT τττττ 1131321210 ...... ++++++=   (2)
Или возвращаясь к рис. 2 выражение (2) можно переписать как 

∑ ∑
= =

−++=
n

i

n

i
iцiiц PPT

1 1
1 )1(τττ   (3)

Для определения цτ  представим модель циклического запуска программ следующим образом. Будем 
рассматривать эту модель как модель системы массового обслуживания (СМО). 

Канал (обслуживающий прибор) осуществляет последовательный опрос источников заявок, которые 
пронумерованы от 1 до m. Если к моменту опроса у источника есть требование на обслуживание, он 
обслуживается, если нет – канал переходит к следующему по номеру источнику и т.д. После источника с 
номером m канал возвращается к номеру 1 и цикл повторяется. Будем считать, что время поступления заявки 

распределено экспоненциально со средним значением 
λ
1

, время опроса состояния const=τ , среднее время 

обслуживания 
µ

γ 1
= . Назовем время, требуемое каналу для обхода всех источников с номерами от 1 до m, 

циклом. При условии, что за один обход будет обслужено n источников, выражение для времени цикла цτ  
равно 
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γττ nmц +=   (4)

Очевидно, что стационарный режим существует при ∞<цτ  для любого mn ,0= . 
В работе [2] показано, что 

γττ HmPmц 0+= ,  (5)
где 

[ ]{ }
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Вывод 

В статье представлена стохастическая модель этого процесса, которая используется для вычисления 
средней величины основного цикла функционирования системы. Кроме того приведен алгоритм вычисления 
необходимых величин. 
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АЛГОРИТМИ ВИКОНАННЯ БАЗОВИХ ОПЕРАЦІЙ СПРОЩЕННЯ ТРІАНГУЛЯЦІЇ 

 
У статті розглянуто сучасні підходи до вирішення задачі спрощення (зменшення розмірів) 

тріангуляційних сіток. На основі аналізу методів контролю спрощення сіток розроблено алгоритми основних 
обчислювальних операцій для цих методів.  

 
Вступ 

Важливою задачею опрацювання зображень для потреб машинобудування, медицини, індустрії розваг, 
систем моделювання рельєфів є опрацювання зображень за даними пристроїв об'ємного сканування, особливе 
значення серед яких відіграє комп’ютерна томографія (КТ). Методи, що ґрунтуються на КТ, дозволяють 
отримати воксельне зображення досліджуваного об’єкту та відобразити його на дисплеї комп’ютера [1]. Часто, 
крім воксельної візуалізації зображень, додатково стоїть вимога їх аналітичного опису з подальшим 
геометричним моделюванням та опрацюванням засобами САПР [2]. Відомо низку алгоритмів аналітичного 
описання об’єктів зображень, найперспективнішими серед яких є алгоритми на основі тріангуляції. 
Тріангуляційні сітки дозволяють описувати поверхні складної геометричної форми та забезпечують задану 
точність апроксимації вхідного зображення [3], при цьому кількість елементів сітки пропорційна роздільній 
здатності вхідного вексельного зображення. Роздільна здатність сучасної системи промислової КТ становить 
1024х1024х1024 [1, 4]. Рівномірні тріангуляційні сітки для опису об’єктів зображень згаданої роздільної 
здатності містять мільйони точок та трикутників. При роботі з такими сітками виникають проблеми їх 
швидкого опрацювання, візуалізації в реальному часі, передачі по мережі, зберігання тощо. У статті розглянуто 
сучасні підходи до  вирішення задачі спрощення (зменшення розмірів) тріангуляційних сіток без втрати 
точності подання об’єктів у тривимірному просторі. На основі аналізу методів контролю спрощення сіток 
розроблено графи-алгоритми основних обчислювальних операцій для цих методів.  

Методи спрощення тріангуляційного опису моделей об'єктів 
Будь-який з методів спрощення тріангуляції можна описати як ітеративний процес, основними етапами 

якого є: [5-9]: 
1. Класифікація вершин. 
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2. Обчислення цін локальних модифікацій, тобто відхилення, що виникає в наслідок виконання базової 
операції спрощення моделі для кожного елемента поверхні.  

3. Створення черги виконання локальних модифікацій, ключем якої є ціна виконання локальної 
модифікації.  

4. Доки не досягнуто заданої кількості елементів тріангуляції, пропонується: 
4.1. Вибрати з черги локальну модифікацію з мінімальною ціною виконання. 
4.2. Виконати дану модифікацію та обновити чергу. 

Найбільш обчислювально складними для описаних методів є етапи 1 та 2. При цьому в деяких методах 
вони суміщенні. На кожному з цих етапів необхідно виконати певну послідовність операцій обчислювальної 
геометрії, зокрема обчислення кута між прилеглими трикутниками, обчислення нормалі до площини, 
зважування нормалі площею трикутника, обчислення відстані від точки до площини та інші залежно від 
способу оцінки відхилення між початковою та спрощеною тріангуляціями. Оскільки всі ці операції потрібно 
виконувати над елементами тривимірного простору, то всі вони зводяться до операцій додавання та множення 
3-вимірних векторів. Етапи 3 та 4 зводяться до операцій роботи з пам'яттю, а саме: виділення пам'яті для 
зберігання черги, запис певної допоміжної інформації в пам'ять та звільнення пам'яті після виконання операції 
спрощення. Тому для пришвидшення виконання спрощення тріангуляції доцільно розглянути основні операції 
обчислення цін локальних модифікацій з метою визначення можливості їх апаратної реалізації та оцінки 
обчислювальної складності. 

Розробка алгоритмів основних операцій спрощення тріангуляції в тривимірному просторі 
Базовими операціями для обчислення цін локальних модифікацій, що використовуються в даних 

методах, є обчислення нормалі до площини, запис рівняння площини та обчислення відстані від точки до 
площини в тривимірному просторі. Тому в даній роботі розглядаються тільки ці операції.  

Обчислення нормалі до площини, що задана трьома точками v1, v2 та v3, виконується за такими 
математичними виразами:  

)]()(),()(),()([ 121212 zvzvyvyvxvxva −−−=
r

;   )]()(),()(),()([ 131313 zvzvyvyvxvxvb −−−=
r

. 
Тоді  

])1[*]0[]1[*]0[],2[*]0[]2[*]0[],2[*]1[]2[*]1[( abbabaababban −−−=
r

. (1)
Відповідно до виразу (1) обчислення нормалі 

можна подати у вигляді графу, зображеного на рис. 
1. Вхідними даними є координати вершин v1, v2 та v3. 
'-' та '*' операції віднімання та множення відповідно. 
Вихідними даними є вектор нормалі ],,[ cbanr .  

Для запису рівняння площини та обчислення 
відстані від вершини до цієї площини, необхідно 
нормувати отриману на попередньому етапі нормаль, 
використовуючи наступну формулу:  

n
nnод r

r
r

= , 

де  nr  – довжина вектора nr . 
Розглянемо обчислення відстані від точки 

V(x,y,z) до площини aодx+bодy+cодz+d=0. В цьому 
випадку aод, bод, cод – напрямок одиничної нормалі, 
тому можна записати наступне: 
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Рис. 1. Граф алгоритму виконання операції обчислення нормалі 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ax by cz d dist
a b c a b c a b c a b c

+ + + =
+ + + + + + + +

, (2)

де  ],,[ cbanr  – ненормована нормаль, dist – відстань від точки до площини. 
Для того, щоб уникнути операції ділення в лівій частині рівності (2), помножимо праву та ліву її 

частини на 222 cba ++ : 
222 cbadistdczbyax ++=+++ . (3)

Далі можна уникнути взяття кореня квадратного з виразу 222 cba ++ , піднісши праву та ліву 
частини рівності (3) до квадрату: 

)(22222 22222222222 cbadistdczdzcbdybcyzybadxacxzabxyxa ++=+++++++++ . (4)
Відповідно до виразу (4) для обчислення квадрату відстані від точки до площини потрібно обчислити 

10  коефіцієнтів (рис. 2). 
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Вхідними даними є чотири коефіцієнти, необхідні для 
запису рівняння площини, тобто вектор нормалі та константа 
d. На виході отримуємо 10 коефіцієнтів, що в подальшому 
використовуються для знаходження квадрату відстані від 
заданої вершини до цієї площини. На рис. 2 стрілками 
показаний порядок надходження даних на внутрішні 
помножувачі та видачі вихідних результатів. 

Для обчислення квадрату відстані від вершини до 
площини необхідно виконати послідовність математичних 
операцій (3), алгоритм виконання якої подано графом, 
зображеним на рис. 3. Вхідними даними є координати 
вершини (x,y,z) та 10 обчислених на попередньому етапі 
коефіцієнтів {a2, ab, ac, ad, b2, bc, bd, c2, cd, d2}. Внутрішніми 
операціями даного пристрою є множення, додавання та зсув на 
один розряд вліво, які позначені '*', '+' та '<<' відповідно. 
Вихідним результатом є значення виразу dist2(a2+b2+c2), 
квадрат відстані від заданої вершини до площини, 
помножений на (a2+b2+c2).  

∗ ∗ ∗ ∗

∗ ∗ ∗

∗

∗∗

 
Рис. 2. Граф алгоритму обчислення коефіцієнтів для 

знаходження квадрату відстані від вершини до 
площини 

На основі розроблених графів алгоритмів проведено аналіз їх обчислювальної складності, визначено 
кількість елементарних математичних операцій потрібних для їх виконання та затримку видачі даних кожного 
алгоритму. Для алгоритму обчислення нормалі загальна кількість операцій становить 15, з них 9 віднімань та 6 
множень.  Затримка алгоритму 3 операції. Обчислення коефіцієнтів для визначення квадрату відстані від точки 
до площини містить 10 операцій множення, які можна виконати паралельно. Тому затримка в даному випадку 
становить 1 операцію. Найбільш обчислювально містким є алгоритм обчислення квадрату відстані від вершини 
до площини. Для нього загальна кількість операцій становить 30, зокрема 9 додавань, 15 множень та 6 операцій 
зсуву ліворуч. Затримка видачі результатів становить шість операцій. Маючи часові витрати на виконання цих 
операцій для певного типу обладнання, на основі визначеної обчислювальної складності, можна провести 
попередні теоретичні розрахунки  часових затрат виконання розроблених алгоритмів.  

 

 
Рис. 3. Граф алгоритму обчислення квадрату відстані від вершини до заданої площини 
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Висновки 
У статті проведено аналіз методів спрощення тріангуляції в тривимірному просторі та виділено 

найбільш обчислювально місткі етапи їх виконання. Розглянуто основні операції, що є базовими на цих етапах, 
а саме операції обчислення нормалі до площини, запису рівняння площини та обчислення відстані від точки до 
площини в тривимірному просторі. Розроблено алгоритми виконання вказаних операцій та визначено їх 
обчислювальну складність.    
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ИУС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПАССАЖИРСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 
Розглянуто процес пасажирського перевезення на автомобільному транспорті з позиції системного 

підходу та оптимізації методами штучного інтелекту. Досліджено набір суттєвих факторів та характер 
їхнього впливу на зазначений процес. На базі розглянутих методів, моделей і алгоритмів побудована цілісна 
інтелектуальна інформаційно-управляюча система, головною задачею якої є підвищення якості пасажирських 
перевезень на визначеній маршрутній сітці. 

 
В современных условиях дальнейшее развитие и совершенствование экономики и повышение уровня 

жизни немыслимо без налаженного транспортного обслуживания населения, где доминирующее положение 
занимает общественный пассажирский транспорт, из всех видов которого наибольшее развитие получил 
автомобильный. От слаженности его функционирования и надежности его элементов во многом зависит 
трудовой ритм человека, настроение и работоспособность. В данном аспекте важное значение представляют 
пассажирские перевозки, эффективность которых имеет большое социальное и экономическое значение и 
является центральной показательной оценкой функционирования транспортной отрасли государства. 

Объектом автоматизации является городская транспортная система перевозки пассажиров, укрупнено 
изображенная на рис. 1. В состав объекта входят следующие структуры: 

- маршрутная сеть (МС), семантически организованная в виде системы маршрутов с остановочными 
пунктами (ОП); 

- подвижной состав (ПС) с заданными эксплуатационными характеристиками; 
- подвижной оперативный персонал, подразделяющийся на службы вождения транспорта и контроля 

легальности пассажиров; 
- центр диспетчерского управления (ЦДУ), централизовано координирующий объект. 
Динамика объекта задается процессом перевозки, центральным субъектом которого является пассажир. 

Целью разработки информационно-управляющей системы (ИУС) является оптимальное регулирование 
насыщенности МС подвижным составом для обеспечения наиболее безопасной, оперативной и комфортной 
перевозки пассажиров. 

Качество перевозки пассажиров на объекте во многом определяется оптимальностью наполнения и 
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распределения ПС в маршрутной сети в зависимости от колебаний пассажирских потоков. Оптимизация 
наполнения МС транспортом ведется с учетом множества показателей, среди которых: время перемещения и 
пропускная способность на участке МС, номинальная, средняя и пиковая вместимость салона транспортной 
единицы (ТЕ), техническое состояния ПС. Кроме того, пассажиропоток подвержен влиянию множества 
факторов. Различают внутренние (состояние ПС, объем перевозок, распределение посадки-высадки, уровень 
автоматизации) и внешние (характеристики транспортных потоков, параметры улично-дорожной сети и оценка 
их влияния на эффективность перевозочного процесса.) факторы. В отдельную группу факторов можно 
выделить социологические, психологические и организационные характеристики пассажиров. 
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Рис. 1. Структурная схема объекта автоматизации 

 
Еще одна острая проблема заключается в критическом увеличении напряженности пассажиропотока в 

результате воздействия ряда внешних факторов (например, сложные погодные условия или часы "пик"). 
Помимо отрицательного воздействия поездки на физиологическое и психическое состояние пассажиров, а 
также снижения комфортности и безопасности их перевозки, в переполненном транспорте затруднены 
процессы управления. Также существенно замедляется движение ПС по маршруту, что обусловлено в основном 
задержками на остановках. 

Наконец, значительным недостатком существующей (неавтоматизированной) системы управления 
объектом является низкое качество и медленная скорость передачи оперативной информации, что приводит к 
искажениям важных сведений и запаздываниям реакций центра на быстро меняющуюся ситуацию, что также 
значительно снижает эффективность функционирования объекта. 

Решение указанных проблем видится в реализации автоматизированного управления наполнением 
маршрутной сети подвижным составом, для чего необходимо реализовать расширенную схему мониторинга 
состояния МС и пассажиропотоков в ней. Данная схема, положенная в основу автоматизации объекта, позволит 
не только оперативно отслеживать характеристики объекта и принимать оперативные решения в режиме 
реального времени, но и накапливать статистику в базе данных с последующей аналитикой и принятием 
решений по оптимизации функциональной структуры объекта [1]. Таким образом, обоснована разработка ИУС 
повышения эффективности пассажирских перевозок на автомобильном транспорте, которая предполагает 
решение следующего комплекса задач: 

1. Учет пассажиропотока в салоне транспорта. 
2. Контроль распределения пассажиропотока по салону транспорта. 
3. Контроль мощности пассажиропотока на маршруте. 
4. Определение географического положения ПС на маршруте (ГИС). 
5. Определение оптимальной плотности ПС на маршруте (ГА). 
6. Отображение ситуации в МС на дисплее АРМ диспетчера ЦДУ (ГИ диспетчера). 
7. Вывод информационных и управляющих сообщений на транспорте (ГИ водителя, ГИ салона, SMS 

на мобильные телефоны оперативников). 
Рассмотрим детально поставленные задачи. Для решения задач 1 − 3 используется подсистема 

мониторинга пассажиропотока (ПМП), реализованная на борту каждой транспортной единицы на объекте. 
Схема подсистемы изображена на рис. 2. Как видно из схемы расположения (2, а), салон ТЕ разбит на 

платформы, посаженые на датчики веса с учетом максимального норматива: 5 пассажиров на 1 м2. На схеме (2, 
б) показано электрическое устройство датчика, работающего по принципу сопротивления. Цифровой сигнал, 
кодирующий вес, поступает в УВМ, где обрабатывается. Сюда же поступают пакеты с терминалов регистрации 
пассажиров (ТРП), где закодированы данные о пассажире, моментах посадки-высадки, обслуживаемом 
транспорте и пр. 

Задача 1 основана на фиксировании посадки и высадки пассажиров на остановках. В качестве 
сенсорного средства используются терминалы обмена данными с магнитной картой пассажира, доступно 
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расположенные в салоне транспорта. Несомненное преимущество такой системы оплаты проезда заключается в 
возможности взимать плату с пассажира за фактическое расстояние проезда. Для морализации имеющего место 
в данном аспекте функционирования ПМП человеческого фактора, используется специализированная служба 
контроля легальности пассажиров, входящая в структуру транспортного предприятия. 

Задача 2 позволяет отслеживать распределение пассажиров и багажа по салону. Для реализации задачи 
используется весовая система на основе тензодатчиков, смонтированных в покрытии пола салона. 
Предусматривается калибровка весовой системы, которая выполняется по требованию. 
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Рис. 2. Схема периферийных устройств подсистемы мониторинга пассажиропотока 

 
Задача 3 в качестве входных данных использует информацию, полученную на выходе ПМП ТЕ: 

количество зарегистрированных пассажиров и их фактическое распределение по сегментам салона для каждой 
задействованной ТЕ. Для оперативного обмена данными между ТЕ и ЦДУ используются современные 
технологии дистанционного слежения и телекоммуникации. 

ПМП ТЕ реализуется на борту каждой ТЕ и включает в себя набор периферийных устройств (ПУ), 
количество которых определяется габаритными размерами салона. Схема ПУ ПМП изображена на рисунке 2. 
УВМ централизовано связано с ЦДУ, отражает информационную картину реализуемого процесса перевозки в 
организованном на сервере банке данных и получает информационные сообщения на транспорт (задача 7). 

Задача 4 имеет оптимизационный характер и реализуется с использованием методов искусственного 
интеллекта: имитационного моделирования (ИМ) и эволюционного поиска с использованием генетических 
алгоритмов (ГА). В качестве базы оптимизации рассмотрим основные показатели качества перевозок 
пассажиров [2]. 

Условия проезда, характеризуемые факторами интенсивности пассажиропотока – основной 
определяющий показатель комфортности перевозки. Перечень факторов, влияющих на величину 
пассажиропотока, представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 
Существенные детерминанты пассажиропотока в регионе функционирования объекта 

№ п/п Детерминанта пассажиропотока Состояние Ранг 
1 Денежные доходы населения П 0,88 
2 Сезонные, погодные условия П, ТП, П 0,84 
3 Уровень надежности МС МС, П 0,80 
4 Суточное распределение насыщения МС подвижным составом ПС, П 0,75 
5 Плотность МС МС, П 0,67 
6 Особенности занятости пассажиров: род занятий и временные 

интервалы пребывания в МС 
П 0.65 

7 Распределение пассажиров по возрастному составу П 0,64 
8 Предпочтение определенным видам транспорта П 0,60 
9 Уровень безработицы П 0,55 

10 Уровень культуры быта П 0,50 
 
Ранг фактора представляет собой действительную интегральную оценку по ряду характеристических 

признаков объекта, среди которых центральное место занимает классификация ПС, маршрутов и ОП. Факторы, 
характеризующие непосредственно пассажиропоток (1 и 6 − 10) показали невысокую корреляцию с 
классификацией объекта, в отличие от факторов, имеющих техническую природу (2 − 5), оказывающих на 
пассажиропоток опосредованное влияние и тем самым демонстрирующих тесную связь техники с человеком. 

Регулярность движения ПС определяется такими составляющими показателями, как техническое 
состояние ПС, пропускная способность путепроводов МС, наличие резерва в распоряжении ЦДУ. Как и в 
случае показателя «Условия проезда», далеко не все составляющие являются управляемыми, что не умаляет 
ценности их учета, поскольку снижается вероятность стихийного развития событий. 

Безопасность движения является одним из наиболее важных показателей, который характеризуется 
коэффициентом динамичного изменения уровня ДТП на объекте. Данная безразмерная величина вычисляется 
исходя из оценок общего пробега и динамических показателях уровня ДТП за текущий и предыдущий год. 
Оценка уровня ДТП на объекте определяется по нормативной системе штрафных баллов, что также позволяет 
использовать данный показатель в качестве нормирующей компоненты объекта. 

Время поездки – не менее важный показатель, который включает в себя затраты времени на подход к 
ОП и отход от ОП к месту назначения (tПОД), ожидание транспорта (tОЖ), поездку на транспорте (tДВ), пересадки 
на другой маршрут (tПЕР), дополнительное ожидание из-за перегруза или отказов ПС (tЗ). При расчете затрат 
определяющими величинами являются интервал движения и скорость сообщения на маршрутах, а также 
коэффициент пересадочности, оптимизация которых может дать существенный вклад в решение задачи 
повышения качества перевозок. 

На основе рассмотренных показателей в [3] получены интегральные оценки качества транспортного 
обслуживания пассажиров в виде коэффициента качества обслуживания и коэффициента относительных 
временных затрат на передвижение, которые могут быть использованы в качестве целевого критерия при 
нормировании составляющих показателей с учетом нормативов, утвержденных государственным стандартом. 
Это позволит получить оптимальное состояние городской инфраструктуры, учитывая относительную 
инертность протекания социальных процессов, на достаточно большой временной период. 

Поиск оптимального решения проводится в области допустимых решений, которое определяется 
состоянием резервного и задействованного ПС, а также временными параметрами. При этом в качестве 
единицы поиска предполагается базис наполнения МС подвижным ставом. Алгоритм должен предусматривать 
эволюционирование базиса до уровня обеспечения наиболее оптимального балансового соотношения 
противоречивых аспектов функционирования объекта (состояния МС, ПС и П в таблице 1). Оценка такого 
соотношения реализуется в ГА в виде функции годности, которая использует в качестве параметров сравнения 
характеристики рассмотренных выше основных показателей, а также модели влияющих на систему факторов из 
смежных областей (таблица 1). 

Функция ИМ заключается в организации виртуального процесса перевозки на основе нормативных 
показателей субъектов и среднестатистических оценок реального процесса. Полученные таким образом 
нормированные результаты могут быть использованы для формирования области допустимых значений 
параметров ГА. 

Поскольку центральным субъектом здесь является человек, то логично предположить, что выделяемые 
факторы носят социологический и психологический характер, для моделирования которых используются 
данные и знания из соответствующих аспектов включения субъекта в объект. 

Задача 5 обеспечивается синхронизацией связи бортовых подсистем с центром. При каждом сеансе 
передачи транспорт передает центру свои координаты на маршруте. Таким образом отслеживается положение 
каждой ТЕ в сети и графически отображается на ГИ Диспетчера (задача 6). 

Задача 6 предусматривает формирование интеллектуального графического интерфейса (ИИ), 
отображающего мнемоническую схему и основные параметры функционирования маршрутной сети, а также 
предоставляющего возможность оперативного реагирования на изменение ситуации в сети. Необходимость 
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создания именно интеллектуально интерфейса обусловливается большими объемами оперативной информации. 
По примерным подсчетам центр должен получать до 200 сообщений в минуту, для неавтоматизированного 
анализа которых необходимо не менее двадцати АРМ диспетчера, в то время как при наличии ИГИ достаточно 
трех операторов, так как существенную часть аналитики сообщений берет на себя УВМ, выдавая оператору 
готовые рекомендации по управлению объектом. Участие оператора в процессе необходимо для обеспечения 
обратной связи, которая реализует механизм приобретения знаний с целью повышения функциональной 
мощности интерфейса и компетентности объекта в целом. 

Задача 7 предусматривает организацию ГИ на рабочем месте водителя и в салонах ТЕ, подключенные 
непосредственно к бортовым рабочим станциям. ГИ водителя может включать в себя некоторые функции 
анализа и управления. ГИ салона несет сугубо информационную нагрузку. 

С точки зрения технической реализации система может быть построена на основе современных 
рабочих станций с использованием в качестве средств телекоммуникации средства мобильной связи или 
передающие устройства технологи GSM. Схема технической реализации ИУС представлена на рисунке 3. 

 

Сеть 
GSM 

АРМ 
Диспетчера 

АРМ 
Диспетчера 

АРМ 
Диспетчера 

GSM 
терминал 

Бортовая 
РС с ПМП 

Бортовая 
 РС с ПМП 

Бортовая 
 РС с ПМП 

…

…

АРМ 
Контрольно-
ревизионной 
службы 

Сеть терминалов 
магнитных карт 

 
Рис. 3. Схема технической реализации ИУС 

 
Сеть терминалов магнитных карт необходима для отслеживания пассажирами состояния счета и 

ликвидации последствий некорректных ситуаций, связанных с несвоевременной регистрацией в салонах ПС. 
Экономическая эффективность от внедрения такой системы заключается прежде всего в экономии 

времени пассажиров на поездку и сохранении их физического и психического здоровья, что опосредованно 
выражается в повышении производительности труда, снижению усталости, травматизма и уровня брака на 
производстве. Величина экономического эффекта рассчитывается исходя из средней величины национального 
дохода с учетом подвижности населения по трудовым целям, количеством трудящихся и удельным весом 
перевозок на объекте относительно общей массы в городе. 

Кроме того, определенный экономический эффект, при продуманной тарификации проезда и системы 
контроля, даст внедрение более рациональной подсистемы взимания платы за проезд (задача 1). Также 
существенный доход может быть получен за счет рекламы в салонах ПС (задача 7). 

Выводы: 
1. Рассмотрен процесс пассажирских автомобильных перевозок с позиции системного подхода и 

нормирования показателей, влияющих на процесс. 
2. Исследованы основные и составляющие показатели и характер их влияния на рассмотренный 

процесс. 
3. Разработана концепция интеллектуальной ИУС повышения качества пассажирских перевозок на 

определенной маршрутной сети. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
АЛГОРИТМОВ НА ОДНОКРИСТАЛЬНЫХ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМАХ 

 
У статті проаналізовані головні особливості однокристальних багатопроцесорних систем, які 

необхідно враховувати при аналітичному визначенні ефективності реалізації паралельних алгоритмів на 
цільовій однокристальній системі. Виконано деталізацію архітектури однокристальних багатопроцесорних 
систем, що дозволяє моделювати кеш-пам’ять, конвеєри, модулі, котрі можуть виконувати обчислення 
паралельно з процесорними елементами, за допомогою засобів мови моделювання PAMELA. 

 
Введение 
Однокристальные многопроцессорные системы (ОМС) являются неоднородными 

многопроцессорными системами. В таких системах может быть несколько типов процессорных элементов 
(например, RISC-процессоры и процессоры цифровой обработки сигналов), различные виды оперативной, 
постоянной памяти, кэш-памяти и т.д. (причем память может быть как внутренней, так и внешней), большой 
набор периферийных устройств и средств эффективного взаимодействия с ними [1]. Несмотря на то, что 
зачастую ОМС являются узкоспециализированными, на этапе проектирования сложных систем имеется 
возможность выбрать несколько архитектур, пригодных для решения определенного набора задач. Поскольку 
ОМС выполняют обработку больших объемов информации в реальном времени, на этапе проектирования 
необходимо определить, может ли принципиально та или иная архитектура выполнить заданное количество 
вычислений. 

При моделировании сложных параллельных систем наиболее важными факторами являются [2]: 
- время создания модели как целевой системы, так и параллельных алгоритмов; 
- время моделирования; 
- точность полученных оценок. 
Численные методы, основанные на сетях Петри, сетях массового обслуживания, ориентированных 

нециклических графах задач (DAG), демонстрируют либо экспоненциальный, либо полиномиальный рост 
сложности модели при увеличении сложности задачи [2]. Символьные подходы, такие как BSP [3], 
стохастические [4] и детерминированные [5] последовательно-параллельные DAG не дают возможность учесть 
многие особенности ОМС. Подход PAMELA [2] лишен перечисленных выше недостатков и позволяет 
описывать как модель архитектуры вычислительной системы, так и алгоритмы, которые эта системы будет 
выполнять. 

Таким образом, основной целью данной статьи является выделение особенностей моделирования 
ОМС, а также разработка способов моделирования элементов ОМС, позволяющих получить наиболее точные 
оценки времени выполнения различных реализаций параллельных алгоритмов на различных целевых ОМС, с 
помощью языка PAMELA. 

Особенности моделирования ОМС 
Задача получения оценок времени выполнения алгоритмов определенного класса на различных ОМС 

возникает на этапе проектирования сложных высокопроизводительных ОМС. Наличие эффективного подхода к 
решению такой задачи позволит выбрать наиболее подходящую реализацию параллельных алгоритмов и 
целевую ОМС, при этом избежав существенных временных и материальных затрат на эксперименты с 
различными вариантами алгоритмов на нескольких ОМС. Традиционно методы получения таких оценок 
разделяют на статические и динамические. Статические методы отталкиваются только от знания архитектуры 
целевой ОМС и текста исходной программы. Динамические методы, так или иначе, используют данные о 
конкретных запусках исследуемой программы [6]. 

Для успешного моделирования целевой ОМС необходимо выделить и как можно подробнее описать 
особенности функционирования всех ресурсов системы, а также механизмы взаимодействия между ними. 
Классические подходы к моделированию параллельных систем обычно основаны на следующем допущении: в 
системе имеется три типа системных ресурсов: процессорные элементы, запоминающие устройства и каналы 
передачи данных. Однако при моделировании ОМС необходимо также учитывать следующее: 

1. Если процессорные элементы содержат модули, способные работать параллельно, то они должны 
моделироваться отдельно, если моделируемые алгоритмы используют эти модули. 

2. Если в ОМС несколько коммуникационных каналов могут передавать данные одновременно, то 
каждый из этих каналов должен моделироваться отдельно (хотя при этом не следует забывать о синхронизации 
между ними. 

3. Каждый элемент системы памяти (L1-кэш, L2-кэш, внешняя память, SRAM, FLASH и т.д.) 
моделируется отдельно. 

В табл. 1 приведены функциональные элементы ОМС и их характеристики, которые необходимо 
учитывать при моделировании. В таблице отдельно не выделены временные характеристики элементов ОМС – 
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очевидно, что их численные значения необходимы для моделирования всех элементов ОМС. 
 

Таблица 1 
Характеристики основных элементов ОМС 

Элемент ОМС Характеристики 
Кэш-память программ Общий объем, размер блока 
Кэш-память данных Общий объем, уровень (L1-кэш, общий для нескольких процессоров L2-

кэш и др.), размер блока, режим, архитектура 
Шина ОМС Топология шины, способ синхронизации (синхронный/асинхронный), 

разрядность шины адреса/данных, частота шины, способ передачи данных 
(с подтверждением, разделенная, конвейерная, пакетная, 
широковещательная, многоадресная), количество и организация каналов 
передачи данных. 

Способ арбитража [7] Арбитраж со статически заданными приоритетами, с помощью маркеров, 
TDMA, dTDMA, CDMA, «лотерея», циклический и т.д. 

Сопроцессор Способ синхронизации с процессором, набор выполняемых операций 
Общая кэшируемая память, 
общая некэшируемая память, 
распределенная память 
процессоров 

Общий объем, тип 

Direct Memory Access (DMA) Количество DMA-каналов, разрядность доступа 
 
Использование языка PAMELA для аналитического определения производительности ОМС 
Язык PAMELA (PerformAnce ModEling LAnguage) [2] позволяет описать как модель вычислительной 

системы, так и исследуемый алгоритм. В результате подстановки описаний модели архитектуры 
вычислительной системы в модель алгоритма можно получить аналитическую модель, позволяющую 
вычислить временную верхнюю и/или нижнюю оценку времени выполнения алгоритма. Возможности этого 
языка позволяют получать оценки времени выполнения программ как на последовательных, так и на 
параллельных вычислительных системах. 

Модель на языке PAMELA представляет собой последовательность выражений, представленных с 
помощью примитив use и delay, разделенных операторами последовательности “; ”, параллельности “||” либо 
условным оператором “if…else”. Примитив use (Res, t) указывает на эксклюзивное использование ресурса Res 
на протяжении времени t; примитив delay (t) – на то, что программа будет выполняться на протяжении времени 
t, и при этом общие ресурсы не будут использоваться. 

Для записи параллельных и последовательных наборов одинаковых операций используются 
следующие формулы приведения: 
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,;...;),(
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на двухпроцессорной вычислительной системе с общей памятью в простейшем случае может быть 
представлена следующей моделью L: 

L = L1; L2   // L2 выполняется на процессоре p=1 
L1 = par (p=0, 1) { 
seq (i=0, [(N+p)/2]-1) { 
load ; load; sub; \\ sub – декремент k (для вычисления k=n-i) 
mul ; add; add \\ add – инкремент i 
} 
if (p == 0) \\ т.е. эти 2 строки будут выполняться только на процессоре 0. 
store Z (0); \\ сохранить результат процессора 0, 
\\ если процессор 1 будет вычислять окончательный результат 
} 
L2 = load Z (0); add; store Result \\ необходимо загрузить результат, вычисленный процессором 0 
Если использовать минимальную детализацию при описании архитектуры целевой ОМС, то получим 

следующую модель вычислительной системы: 
load = use (mem, tread) 
add = delay (tadd) 
sub = delay (tsub) 
mul = delay (tmul) 
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store = use (mem, twrite) 
После подстановки получим следующую оценку времени выполнения данного алгоритма: 

loadaddwritemuladdsubread tttttttNT ++++++
+

= 2)22])(
2

1([  

Однако на практике данная оценка будет неточной, т.к. не были учтены следующие потенциальные 
особенности ОМС: 

1. Наличие и архитектура кэша инструкций и кэша данных. 
2. Размещение входных и выходных данных (общая кэшируемая или некэшируемая память, 

распределенная память и т.д.). 
3. Конвейеризация вычислений. 
4. Наличие дополнительных сопроцессоров и устройств DMA. 
5. Архитектура шины и алгоритм арбитража. 
Исходя из вышеперечисленного, необходимо отметить два основных недостатка при моделировании 

ОМС с помощью PAMELA: 
1. Сложность измерения или аналитического расчета всех параметров ti (таким образом, иногда 

возникает необходимость в использовании динамических методов). 
2. Невозможность полноценного использования всех возможностей различных архитектур ОМС без 

модификаций алгоритма, представленного с помощью средств языка PAMELA. 
Рассмотрим некоторые способы детализации архитектуры ОМС, позволяющие получить более точные 

оценки времени выполнения параллельных алгоритмов на ОМС. 
В табл. 2 приведены затраты процессорного времени при работе с кэшем [8]. tA1 – это время доступа к 

кэшу, tA2 – время доступа к более низкому уровню памяти, B – размер блока, I – разрядность шины. 
 

Таблица 2 
Время доступа к памяти для различных вариантов реализации кэш-памяти 

Ситуация Затраты процессорного времени 
успешное чтение (read hit) tA1 
кэш с обратной записью, успешная запись (write hit) tA1 
кэш с прямой записью, успешная запись tA2 
кэш с прямой записью, неуспешное чтение (read miss) tA1+tA2B/I 
кэш с обратной записью, неуспешное чтение, чистый блок tA1+tA2B/I 
кэш с обратной записью, неуспешное чтение, испорченный 
блок 

tA1+tA2B/I+ tA2B/I 

 С модификацией 
данных в кэше 

Без модификации 
данных в кэше 

кэш с прямой записью, неуспешная запись (write miss) tA2B/I+ tA2 tA2 
кэш с обратной записью, неуспешная запись, чистый блок tA1+tA2B/I tA2 
кэш с обратной записью, неуспешная запись, испорченный 
блок 

tA1+tA2B/I+ tA2B/I tA2 

 
Если рассмотреть более сложную систему, в которой, помимо L1-кэша, присутствует L2-кэш, общий 

для нескольких процессоров, то доступ в памяти при наличии кэша данных с прямой записью с модификацией 
данных в кэше в терминах PAMELA можно описать следующим образом: 
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где Wratio
x

Rratio
x hh / - вероятность успешного чтения/записи для модуля x, 
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2
)(

2
)( / L

addrbank
L

addrbank RloadWload - загрузка банка L2-кэша по записи/чтению, соответствующая адресу addr. 
Для моделирования конвейера процессора можно использовать следующую модель: 

L=par (i = 1, N) seq (m = 1, M) use (um, tm), 
где um – этапы выполнения каждой команды в конвейере. Каждый этап может быть детализирован в 
зависимости от того, что на этом этапе производится (выборка команды, ее декодирование, подготовка 
операндов, выполнение команды и т.д.). 

В случае наличия дополнительных сопроцессоров или вычислительных модулей (например, устройства 
умножения с накоплением MAC), реализация алгоритма может быть изменена с целью максимально 
эффективного использования данных модулей. Например, если умножение с накоплением в модуле MAC 
занимает 3 такта, то операция немедленной выгрузки из аккумулятора приведет к простою основного ядра 
процессора в ожидании результата. Если перед операцией выгрузки из аккумулятора поставить операции, 
которые используют другие регистры процессора и выполняются за один такт, то в конвейере не будет 
задержек, и процессорный модуль отработает максимально эффективно. 

При использовании модуля DMA в ОМС, необходимо учитывать, что во время пересылки DMA шина 
ОМС будет занята, и в результате пересылка большого объема данных может ограничить доступ к шине на 
длительное время. 

На данный момент моделирование арбитра и внутренней шины ОМС затруднено. Одна из наиболее 
успешных попыток формального описания функционирования шины Advanced Microprocessor Bus Architecture 
(AMBA) [9] и циклического арбитра, которое может быть преобразовано в модель на языке PAMELA, описана 
в [10]. 

Выводы 
Изучение существующих подходов к моделированию вычислительных систем с помощью средств 

языка PAMELA позволило выделить основные особенности ОМС, которые необходимо учитывать при 
аналитическом определении эффективности реализации параллельных алгоритмов на целевой ОМС. 
Проанализированные возможности детализации элементов архитектуры ОМС обеспечивают более точные 
оценки времени выполнения параллельных алгоритмов. В статье предложены способы моделирования кэш-
памяти, конвейера, модулей, которые позволяют выполнять вычисления параллельно с главными 
процессорными элементами, с помощью языка PAMELA. В дальнейшем необходимо формализовать методики 
описания внутренних шин и арбитров ОМС с помощью средств языка PAMELA для построения модели, 
максимально адекватной целевой ОМС. 
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КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД ВИПРАВЛЕННЯ  
ОРФОГРАФІЧНИХ ПОМИЛОК У ТЕКСТОВИХ ДАНИХ 

 
В статті подано метод виправлення орфографічних помилок у текстових інформаційних ресурсах, що 

об’єднує переваги двох широковживаних методів автоматизованої корекції спотворених слів, у межах яких 
формування варіантів виправлення проводиться шляхом безсловникової генерації гіпотез або через відбір 
записів із словника. Для зменшення складності алгоритмів роботи відповідних програмних засобів 
запропоновано на етапі попереднього висунення гіпотез формувати не один, а два набори гіпотез відповідно до 
кожного з двох зазначених вихідних методів. Обґрунтовано доцільність реалізації описаного метода з 
використанням технології інтелектуальних програмних агентів, що дозволяє в багатопроцесорних та 
багатомашинних обчислювальних системах розпаралелювати процес відбору варіантів виправлення. 

 
Вступ 
Ефективність комп’ютерних систем, які працюють із текстовими електронними ресурсами, 

визначається не тільки способом виконання функцій, спрямованих на реалізацію безпосереднього призначення 
цих програм, а і, значною мірою, застосованими підходами до вирішення задач автоматизації обробки 
природномовного тексту. Одним з питань, важливість розв’язання якого з часом не зменшується, є виявлення та 
виправлення орфографічних помилок користувача. Причому основними критеріями вибору алгоритмів для 
реалізації автокоректорів сьогодні є, перш за все, показники їх точності та швидкодії, тоді як економність щодо 
залучення апаратних ресурсів стає другорядною. 

Метою даної статті є підвищення ефективності (перш за все у сенсі швидкодії) прикладних програмних 
засобів виправлення орфографічних помилок. 

 
Загальна характеристика етапів процесу автоматизованого виправлення помилок 
Аналіз проблеми показав, що у сучасних програмних засобах для реалізації функції корекції помилок 

використовуються різні методи та їх комбінації [1, 2, 3]. Автори вважають, що в основу роботи прикладного 
автокоректора доцільно покласти методи, побудовані на словниковому підході, оскільки він краще за інші 
забезпечує високу точність виправлення орфографічних помилок [4]. Необхідною умовою ефективного 
використання словника є забезпечення оптимального рівня його наповненості. 

Виділяють наступні етапи процесу виправлення спотворених слів [5]: 
- висунення гіпотез (найбільш вірогідних кандидатів для виправлення помилки); 
- ухвалення однієї з висунутих гіпотез як виправлення, що автоматично вноситься. 
Висунення гіпотез може відбуватися двома шляхами. 
1. Генерація варіантів виправлення згідно безсловникових методів на основі моделей природної мови, 

виявлених міжморфемних відношень та фонетичних закономірностей, статистичних даних тощо [6, 7]. Такі 
методи відомі також як методи розширення вибірки або спел-чекери (spell-checker). 

2. Пошук множини варіантів виправлення слова у відповідному словниковому компоненті lingware. У 
цьому випадку вибір близьких за написанням слів зводиться до задачі пошуку у словнику за схожістю. Ознаки, 
за якими вибираються імовірні варіанти виправлення помилкового слова, є різноманітними і обираються 
залежно від особливостей поставленої задачі та об’єкту обробки (наприклад, критерій альфакоду, критерій 
довжини слова, критерій першої літери слова тощо) [5, 6]. 

Висунення гіпотез може проводитися ітераційно, з кожним кроком звужуючи результуючий набір слів, 
або за допомогою більш точної (але і більш трудомісткої) фільтрації результатів, яка базується на поліграмному 
методі [4] або морфологічному аналізі [8]. 

Подальший хід процесу корекції помилок визначається тим, який з двох описаних шляхів формування 
масиву гіпотез був обраний. Для остаточного ухвалення варіанта виправлення отримані гіпотези 
перевіряються на близькість або до еталонного написання слів із словника, або до первинного вигляду 
помилкового слова (див. рис. 1). У першому випадку критерієм вибору гіпотези є її точний збіг із словом 
словника, у другому випадку – показник схожості гіпотези та первинного написання помилкового слова, котрий 
може бути обчислений як відстань редагування В.Левенштейна, за допомогою Q-таблиць В.Файна [5] тощо. 
Пунктирними лініями на рисунку показано, які дані використовуються на кожному етапі процесу корекції. 

У таблиці 1 наведені результати аналізу переваг та недоліків обох зазначених методів. 
Очевидно, що на певних етапах виправлення, де згідно першого метода виконується формування та 

обробка надлишкових даних та залучення при цьому додаткових ресурсів, другий метод передбачає більш 
простий варіант функціонування автокоректора, і навпаки. З огляду на це комбінований метод корекції з 
використанням переваг обох описаних методів дозволить підвищити швидкодію прикладного програмного 
забезпечення виправлення орфографічних помилок. 
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Рис. 1. Узагальнена схема варіантів процесу виправлення помилок у слові 

 
Таблиця 1 

Порівняльна характеристика методів виправлення помилок 
Метод Переваги Недоліки 

Безсловникова 
генерація варіантів 
виправлення 
помилок 

1. На етапі остаточного виправлення 
слова відбувається перевірка повної 
ідентичності (рівності) сформованої 
гіпотези та записів словника, а не міри 
схожості двох слів. 

1. На наявність у словнику перевіряється 
велика кількість слів (гіпотез), які 
відсутні у природній у мові. 
2. Гіпотези порівнюються з усіма 
записами словника без попереднього 
відбору останніх. 
3. Для отримання точних результатів 
необхідне залучення додаткових 
лінгвістичних та статистичних даних 
щодо закономірностей спільного 
вживання літер та їх сполучень 

Пошук варіантів 
виправлення у 
словнику за 
формальними 
критеріями 

1. Відібрані гіпотези є словами природної 
мови, тому фінальний етап корекції не 
містить зайвих перевірок схожості 
відсутніх у мові слів із вихідним словом. 
2. Попередній відбір гіпотез із словника 
дозволяє зменшити набір слів, які на 
останньому етапі порівнюються із 
спотвореним словом.  

1. На етапі остаточного виправлення 
слова має місце застосування складної 
функції визначення схожості слів, яка 
зазвичай потребує побудови допоміжних 
структур (наприклад, матриць 
Левенштейна). 

 
Комбінований метод виправлення орфографічних помилок 
Метод, що пропонується, передбачає проведення етапів, зображених на рис. 2. Останній етап тут 

відчутно спрощений порівняно із аналогічними етапами базових методів: немає порівнянь гіпотез із повним 
вмістом словника і немає потреби обчислювати складні функції схожості слів. Натомість здійснюється 
перевірка збігу гіпотез, отриманих двома різними шляхами. Кількість таких порівнянь відчутно менша за число 
порівнянь гіпотез із словником у методі із безсловниковою генерацією варіантів виправлення. 

Для того ж, щоб зробити невідчутним для ефективності роботи програмних засобів (з точки зору 
швидкості виконання корекції) ускладнення процесу відбору гіпотез, автори вважають за необхідне 
скористатися тим, що обидві гілки етапу попереднього отримання варіантів виправлення є незалежними одна 
від одної. Пошук відповідних формальним ознакам словоформ проводиться виключно із залученням 
словникового ресурсу lingware, а безсловникова генерація гіпотез – на основі первинного написання слова з 
помилкою. Це дозволяє виконувати складові етапу попереднього формування масиву гіпотез паралельно в 
багатопроцесорній обчислювальній системі або в розподілених багатомашинних комплексах. 
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Оцінка ефективності запропонованого 
метода автоматизованої корекції помилок 

Аналіз ефективності провадився, виходячи 
з наступних припущень: 

- відбір варіантів виправлення із 
словника здійснюється за критерієм довжини слів; 

- для генерації гіпотез проводиться 
повний перебір усіх типів помилок на усіх 
можливих позиціях помилкового слова; 

- поріг припустимої кількості помилок 
встановлено рівним двом. 

Було проведено порівняння складності 
алгоритмів, які забезпечують реалізацію трьох 
методів: із безсловниковою генерацією варіантів 
виправлення, з відбором словникових записів як 
гіпотез виправлення (використовуючи функцію 
Левенштейна на етапі остаточного виправлення) та 
запропонованого у статті комбінованого метода. 

1. Метод корекції із безсловниковою 
генерацією варіантів виправлення на етапі 
висунення гіпотез. Кількість згенерованих 
варіантів виправлення однократної помилки для 
слова довжиною L символів (за умови, що алфавіт 
даної мови має N літер) налічує 

12 −++= LNNLA слів [8]. Для помилок більшої, 
ніж 1, кратності залежність кількості варіантів 
виправлення від довжини слова, обсягу алфавіту та 
кількості типів помилок можна приблизно оцінити 
як: 

 
Рис. 2. Узагальнена схема процесу виправлення слів із проведенням 

паралельного формування двох наборів гіпотез 

3
23 mm

L
m NCA =   (1)

де  m – кількість помилок у слові; 
L – довжина слова; 
N – кількість літер у алфавіті; 

m3  – кількість комбінацій типів помилок; 
m
LC  – кількість комбінацій позицій у слові, де могли б бути допущені помилки; 

mN
3
2  – кількість комбінацій літер заданого алфавіту, які вносяться як виправлення помилок у слові. 

Множник 
3
2  сюди включено, оскільки одна з трьох операцій корекції (операція видалення літер) слова 

не передбачає вставки інших літер на місце видалених. 
На останньому етапі маємо ASL*  перевірок (SL – обсяг словника). При значній наповненості 

словника для виправлення однієї помилки необхідно виконати мільйони порівнянь, що є неприйнятним. 
2. Метод корекції із відбором варіантів виправлення із словника на етапі висунення гіпотез. 

Кількість вибраних із словника за формальними ознаками слів, і відповідно час здійснення даної операції, 
знаходяться у експоненціальній залежності від довжини слова. Це твердження базується на припущенні, що 
розподіл слів різної довжини у словнику близький до нормального:  

2

2

2
)(

2
1)( σ

πσ

aL

eLf
−−

⋅=   (2)

де  L – довжина слова; 
a – середня довжина слів; 
σ – стандартне відхилення довжини. 
Для оцінки складності процедури вибору гіпотез виправлення спотвореного слова потрібно урахувати 

також і кількість помилок, яку необхідно виправити. Варіантами виправлення можуть бути усі слова, довжина 
яких відрізняється від довжини заданого слова за абсолютною величиною не більше, ніж на кількість помилок. 
Тому число гіпотез, вибраних із словника, можна оцінити за формулою:  

∑
+=

−=

=
mLi

mLi
SLifB *)(   (3)
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Для обраних слів проводиться побудова матриці розмірністю ~ 2L . Тут слід зазначити, що квадратична 
залежність кількості операцій від довжини слова, яке обробляється, є досить неточною. Згідно метода оцінки 
трудомісткості алгоритмів, запропонованому у [9], для побудови кожної матриці Левенштейна потрібно 
виконання 1428 2 ++ LL операцій. Оскільки довжина слова L  рідко перевищує 15-18 літер, у межах даної 
задачі коефіцієнт «28», який стоїть при 2L , збільшує складність алгоритму, принаймні, на один порядок. Тому 
ним неможна знехтувати. Отже, кількість операцій, які необхідно здійснити на останньому етапі даного 
алгоритму обчислюється як:  

∑
+=

−=

++=
mLi

mLi
SLifLLB *)()1428( 2   (4) 

3. Комбінований метод корекції. В результаті застосування метода із безсловниковою генерацією 

гіпотез ми отримуємо 
3
23 mm

L
m NCA =  слів; методом з відбором гіпотез із словника за критерієм довжини 

слова – ∑
+=

−=

=
mLi

mLi
SLifB *)(  слів. На етапі остаточного визначення варіантів виправлення запропонованого 

метода корекції потрібно виконувати попарне порівняння гіпотез ( BA* порівнянь), отриманих обома 
розглянутими (див. пп.1,2) методами. Нижче наведено графічне подання залежності кількості операцій на 
цьому етапі, які виконуються кожним з алгоритмів, від довжини слова, яке коригується. (Приклад розрахунку 
виконано за умови, що N = 2500000 словоформ; L = 10 літер; m=1 помилка.) Як бачимо, запропонований метод 
потребує виконання значно меншої кількості операцій, ніж інші два. 

 

0

500000000

1000000000

1500000000

2000000000

2500000000

3000000000

3500000000

1 3 5 7 9 11 13 15 17

довжина слова

кі
ль
кі
ст
ь 
оп
ер
ац
ій

Комбінований
метод 

Метод із
безсловниковою
генерацією
варіантів
виправлення

Метод із відбором
варіантів
виправлення із
словника

 
Рис. 3. Графік залежності кількості операцій на етапі остаточного вибору гіпотез від довжини слова 

 
При виправленні двократних помилок відчутне зростання кількості гіпотез, згенерованих без залучення 

словника, спричиняє падіння ефективності запропонованого метода (див. (1), (3)). І хоча комбінований метод за 
швидкодією виявляється кращим за метод із безсловниковою генерацією гіпотез, він програє методу, що 
передбачає відбір варіантів виправлення із словника. Автори статті вбачають вихід із даного становища у 
звуженні кількості гіпотез, згенерованих без словника, наприклад, із використанням поліграмного або 
морфологічного контролю. Залучення більш точних способів формування гіпотез дозволить уникнути 
формування та обробки надлишкових даних на обох етапах методу. Якщо, згідно із статистичними фактами [8], 
поліграмний контроль скоротить число гіпотетичних варіантів виправлення у п’ять разів, а морфологічний – до 
декількох одиниць, відповідно зменшиться і тривалість роботи програмних засобів виправлення помилок. 

 
Автокоректор загалом відноситься до класу сервісного програмного забезпечення, котре, як правило, 

входить до складу більш масштабних систем. У тому числі він може бути вбудований і до багатопроцесорних 
або багатомашинних систем автоматизованої обробки текстових даних. Тому для розпаралелювання етапів 
відбору гіпотез та для полегшення можливої інтеграції автокоректора з іншими програмними засобами 
пропонується використання технології інтелектуальних агентів. 

Автори вважають за доцільне ввести до складу системи автоматизованої корекції помилок спеціальний 
компонент (агент), який буде відповідати за взаємодію основної програми та БД словника (див. рис. 5). Така 
зміна структурної організації програмних засобів дозволить основному модулю перекладати функцію відбору 
потрібних записів із словника на цей додатковий елемент. Для виконання даної задачі достатньо використання 
реактивного агента: він працюватиме на рівні стимульно – реактивних зв’язків, керуючись простими правилами 
«ситуація-дія» [10, 11]. 
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Рис. 5. Узагальнена схема взаємодії програмних засобів з БД за допомогою інтелектуального агента 

 
Синхронізація процесів формування гіпотез основним модулем та програмним агентом має відбутися 

перед початком етапу остаточного визначення варіантів виправлення. У випадку відсутності у агента 
результатів відбору записів із словника основний модуль затримає роботу до моменту надходження необхідних 
даних. 

З огляду на те, що програмні агенти функціонують тільки у середовищі собі подібних, основний 
модуль, який є носієм узагальненого алгоритму роботи програми, потрібно реалізувати у вигляді 
інтелектуального агента, оскільки він повинен мати більш детальне уявлення про інші складові системи, до якої 
включено даний автокоректор. 

Програмні засоби виправлення помилок, як правило, входять до складу більш масштабних систем 
роботи з електронними документами, які користуються не тільки лексикографічним словником. Тому для 
інтегрування будь-яких інших словникових ресурсів до таких систем можуть бути використані агенти подібним 
до описаного чином. 

 
Висновки 

Для створення програмного забезпечення автоматизованого виправлення орфографічних помилок у 
текстових даних обраний словниковий підхід як такий, що забезпечує високу точність роботи системи. 

Запропоновано комбінований метод пошуку варіантів виправлення, який поєднує у собі позитивні риси 
двох відомих широковживаних методів корекції помилок. У межах комбінованого метода на етапі висунення 
гіпотез передбачено формування двох наборів варіантів виправлення: шляхом безсловникової генерації гіпотез 
та шляхом вибору записів із словника за формальними критеріями. 

Взаємна незалежність процесів висунення гіпотез обома базовими методами дозволяє розпаралелити їх 
виконання в багатопроцесорній (багатомашинній) обчислювальній системі. При цьому досягається підвищення 
швидкодії відповідного програмного забезпечення. 

Проведена оцінка складності алгоритмів підтвердила ефективність застосування комбінованого метода 
для задачі виправлення однократної помилки. 

Новий метод запропоновано реалізувати на основі технології програмних агентів. Агент стає 
посередником між основною програмою виправлення помилок та базою даних і дозволяє виконувати 
безсловникове формування гіпотез та пошук варіантів виправлення слова у словнику одночасно. Крім того, 
залучення агентів може бути використане і для полегшення можливої інтеграції автокоректора з іншими 
програмними засобами. 
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ  

АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ МОВИ 
 
В статті проведено аналіз концепцій, на яких ґрунтуються сучасні системи машинного перекладу. 
Авторами проведено експериментальні дослідження із розробленим програмним пакетом, який 

дозволяє оцінювати ефективність будь-яких систем автоматичного перекладу мови. Розроблено 
універсальний метод оцінки систем автоматичного перекладу мови, для чого пропонується представити 
систему автоматичного перекладу мови у вигляді каналу передачі інформації з шумами, що, на відміну від 
існуючих, дозволяє враховувати при оцінюванні як статистичну, так і синтаксичну інформацію. 

 
Проблема машинного перекладу мови виникла в середині ХХ ст. практично одночасно з появою 

перших комп’ютерів в зв’язку з необхідністю автоматизації обробки користувачами великих обсягів 
інформації, представленої іншомовними текстами. З тих пір вона пройшла через декілька стадій розвитку, в 
результаті чого на сьогодні розроблено і використовується декілька десятків комерційних систем машинного 
перекладу мови. 

На сучасному етапі розвитку інформатизації різних галузей науки фахівців– розроблювачів і 
користувачів систем машинного перекладу мови цікавить проблема розробки критеріїв оцінки якості 
зазначених систем. 

Оцінка якості машинного перекладу за допомогою людини є повною, але дуже дорогою. Оцінювання 
людиною може тривати місяці і не може багаторазово використовуватись для різних типів текстів та систем 
машинного перекладу мови. Явною стає проблема створення методів автоматичної оцінки для систем МП, які 
були б швидкими, недорогими і мовно– незалежними, що були б на одному рівні з людською оцінкою, і мали б 
невисоку вартість створення. Системи повинні використовуватись як автоматизовані дублери кваліфікованих 
людських оцінювачів систем МП, які могли б використовуватись замість них, коли є потреба у швидких або 
частих оцінках. 

Метою даної роботи є проведення аналізу стану проблеми оцінки машинного перекладу мови та 
виявлення найбільш актуальних задач, розв’язання яких може призвести до покращення ефективності 
процедури автоматичної оцінки якості перекладу та проведення експериментальних досліджень. 

У зв’язку з великою різноманітністю програмних продуктів для машинного перекладу (МП), 
користувачів цих систем цікавить проблема розробки критеріїв для оцінки якості їх роботи. Актуальною стає 
проблема створення методів автоматичної оцінки систем МП, які могли б стати автоматизованими дублерами 
кваліфікованих експертів і могли б використовуватись замість них, коли є потреба у швидких або частих 
оцінках [2]. 

В наш час існують основні три концепції, на яких ґрунтуються системи МП: 
1. Системи типу Transfer (перетворення) – в алгоритмі перекладу використовується набір операцій, 

який дозволяє шляхом аналізу речення, що перекладається, побудувати його синтаксичну структуру за 
правилами граматики вхідного речення, а потім перетворювати її в синтаксичну структуру вихідного речення і 
синтезувати вихідне речення шляхом підстановки потрібних слів із словника. 

2. Системи типу ІNTERLІNGUA – алгоритм побудови припускає наявність деякої метамови структур, 
на якій можна описати всі структури як вхідної, так і вихідної мов у загальному випадку; тому алгоритм 
перекладу в системі типу ІNTERLІNGUA передбачається як більш простий: аналіз вхідного речення в термінах 
метамови і потім синтез з метаструктури відповідного речення вихідної мови. 

3. Системи статистичного декодування – характеризуються повторенням на більш високому рівні 
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принципу прямого перекладу, що використовувався в перших системах МП. Цей підхід полягає в використанні 
відповідностей між так званими n-грамами вхідного і вихідного текстів для прямого перекодування першого в 
другий. Ці відповідності знаходяться статистичними методами шляхом навчання на вибірках масивів вхідного і 
правильно перекладеного тексту, при цьому лінгвістичні характеристики текстів не використовуються. 

В останньому випадку алгоритм перекладу полягає у використанні відповідностей між так званими n– 
грамами вхідного і вихідного текстів для прямого перекодування першого в другий, головною при цьому є 
наявність “паралельних даних”. N-грами – це прості фрази розміром n-слів, вони вважаються базовими 
елементами систем статистичного декодування [1]. 

Системи статистичного декодування обігнали колись привілейовану, традиційну технологію, яку лише 
частково можна назвати автоматичною. В основі її лежать багатомовні словники, які програмісти й перекладачі 
збирають вручну, і на основі яких згодом "навчають" програму, яке слово, що означає з урахуванням 
синтаксису. На відміну від традиційної, нова технологія статистичного декодування дозволяє оцінювати 
системи, які будуть перекладати тексти з різних мов. Основною умовою є наявність "паралельних даних". 

Як правило, є багато якісних варіантів перекладу даного речення. Ці варіанти перекладів можуть 
відрізнятись вибором слів або порядком їх порядком, навіть коли в них використовують ті ж самі слова. І все– 
таки люди можуть виявити якісний переклад. Наприклад, розглянемо ці два МП китайського речення: 

Приклад 1: 
Переклад МП 1: It is a guide to action which ensures that the military always obeys the commands of the party. 
Переклад МП 2: It is to insure the troops forever hearing the activity guidebook that party direct. 

З прикладів видно, що при перекладі програми МП не тільки не доримуються синтаксичних норм 
апнлійської мови, а й спотворюють зміст речення. Для порівняння, ми пропонуємо три варіанти перекладів того 
ж речення людиною– експертом (ПЕ): 
Приклад ПЕ 1:  It is a guide to action that ensures that the military will forever heed Party commands. 
Приклад ПЕ 2:  It is the guiding principle which guarantees the military forces always being under the command of 
the Party. 
Приклад ПЕ 3:   It is the practical guide for the army always to heed the directions of the party. 

Вважаючи варіанти перекладів, які зробила людини– експерт, за вірні, можна стверджувати, що 
перший варіант машинного перекладу МП1 є більш якісним у порівнянні з варіантом МП2, т.я. варіант МП1 
має більше спільних слів і фраз з варіантами перекладів людиною– експертом. А саме, у варіанті МП 1 
співпадають фрази " It is a guide to action " з ПЕ 1, " which " з ПЕ 2, " ensures that the military " з ПЕ 1, " always " з 
ПЕ 2 і 3, " commands " з ПЕ 1, і нарешті " of the party " з ПЕ 2. А МП 2 має набагато менше співпадінь і їхній 
ступінь – менший. 

Ясно, що програма може оцінити МП1 вище, ніж МП2 просто, порівнюючи кількості співпадіння n– 
грама у кожному машинному перекладі й перекладі за допомогою експертів. Експерименти показують, що ця 
властивість оцінювання – загальне явище, а не відноситься тільки до декількох простих прикладів. Первинне 
завдання для створення програми порівняння полягає у тому, щоб зрівняти n-грами МП з n-грамами ПЕ і 
підрахувати кількість співпадінь. Ці співпадіння не повинні залежати від положення слова в реченні. Чим 
більше співпадіннь, тим кращий машинний переклад. 

Одним з найбільш відомих на сьогодні підходів, що використовуються для оцінки систем МП, є методи 
порівняння кількості співпадінь n– грам в перекладеному і еталонному текстах. [1]. 

За цим методом точність перекладу обчислюється за формулою:  

∑ ∑
∑ ∑

∈′ ′∈′−

∈ ∈−

′−

−
=

)(

)(

)(

)(

CandidatesC Cmgran
clip

CandidatesC Cgramn
clip

n mgranCount

gramnCount
p

, 

 (1)

де в чисельнику підсумовується кількість n-грам машинного перекладу, що співпали з n-грамами еталонного 
перекладу, а в знаменнику обчислюється загальна кількість n– грам еталонного перекладу. 

На основі цих методів було створено програму TextAnalyze.exe і з її допомогою було оцінено дві 
поширені системи Promt family 7.0 та Magic Gooddy: 

 

   
а) б) 

Рис. 1. Оцінка систем автоматичного перекладу мови: 
а) – перекладач Promt family 7.0; б) – перекладач Magic Gooddy 
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Даний метод дав вищу оцінку Promt family 7.0, з цим погодились і більшість експертів, проте він 
враховує лише статистичну інформацію про мову, не звертаючи увагу на синтаксичну структуру речення. 

Подальший напрямок досліджень полягає в дослідженні ентропійних властивостей тексту, для автори 
пропонують представити систему автоматичного перекладу мови у вигляді каналу передачі інформації з 
шумами. 
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Рис. 2. Представлення процесу машинного перекладу тексту каналом з шумами 

 
Основною характеристикою даного каналу є втрата інформації на одне повідомлення (речення) 

)/( *wwH , яка є мірою невизначеності перекладу речення w  в речення *w . Шуми каналу відповідають 
огріхам перекладу тексту вихідною мовою. [2,3] В такому випадку якість машинного перекладу автори 
пропонують оцінювати за допомогою модифікованого до систем штучного інтелекту інформаційного критерію:  

PI
MTI

E =
, 

 (2)

де  MTI  – інформативність перекладеного машинним перекладачем тексту, PI  – інформативність 
вхідного тексту. 

Попередній аналіз запропонованого методу показав можливість його застосування для автоматичної 
оцінки систем машинного перекладу мови. 

Особливістю запропонованого методу є можливість врахування як статистичної, так і синтаксичної 
інформації про мову. 

Подальший напрямок досліджень полягає у вивченні можливості використання в синтаксичній діаграмі 
морфем замість слів та залучення семантичної інформації. 
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КРИПТОГРАФІЧНІ ЗАСОБИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БОРТОВОЇ ЕОМ  

ДЛЯ БРОНЕТЕХНІКИ 
 
У даній статті описані основи криптографічного захисту інформації у спеціалізованій бортовій ЕОМ, 

а також структура пристрою, якій здійснює цей захист. В основу роботи пристрою покладені діючі в Україні 
стандарти, у тому числі і стандарт на цифровий підпис з використанням еліптичних кривих. 

 
Вступ 

На сучасному етапі для успішного виконання бойової задачі, що проходить в умовах високої динаміки, 
все більше значення надається можливості оперативного керування окремими об’єктами бойової техніки. 
Важливим фактором інтенсифікації процесів керування є можливість досягнути переваги над противником 
шляхом упередження його дій. Такий підхід базується, в першу чергу, на вимозі досягнення інформаційної 
переваги на основі ситуаційної інформованості в реальному масштабі часу. Для забезпечення інформаційної 
переваги використовуються автоматизовані системи керування взаємодією на базі спеціалізованих ЕОМ. У 
даній статті описані підходи до забезпечення криптографічного захисту інформації у спеціалізованій бортовій 
ЕОМ, а також структура пристрою, якій здійснює цей захист. В основу роботи пристрою покладені діючі в 
Україні стандарти, у тому числі і стандарт на цифровий підпис з використанням еліптичних кривих. 

Аналіз публікацій і окреслення проблеми 
З 1 січня 2004 року в Україні офіційно дозволено користуватися електронним цифровим підписом 

замість звичайного. В Україні діють два стандарти на цифровий підпис: міждержавний стандарт ГОСТ 34.310-
95 та національний стандарт України ДСТУ 4145-2002 [1]. Також стандартизовані і процедури гешування і 
шифрування [2...4]. В основі процедур отримання і перевірки цифрового підпису згідно з [1] лежать операції 
над елементами поля Галуа GF (2m) (m – просте число, далі такі поля, які відповідають вимогам [1] у даній 
статті будуть називатися просто полями Галуа). Найбільш працемісткою операцією у таких полях є обчислення 
оберненого елемента, при виконанні якого доводиться знаходити добутки елементів поля Галуа. У [5, 6] 
розглянуте питання застосування методу Мессі-Омури (Massey-Omura, [7]) при виконанні множення двох 
елементів (xN та yN) поля Галуа у нормальному базисі (далі – множення у нормальному базисі) згідно з 
стандартом [1]. У даній роботі розглядається питання розробки більш детальної багаторівневої схеми 
пристрою, який виконує таке множення. 

Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут протягом десятиліть здійснює розроблення і 
впровадження бортових інформаційно-керуючих систем для танкової техніки [8, 9]. Логічним розширенням 
таких робіт була робота по створенню апаратної основи для побудови бортових автоматизованих систем 
керування взаємодією, а саме спеціалізованої ЕОМ. Сьогодні одним із способів побудови спеціалізованої ЕОМ 
є використання так званих «комп’ютерів на модулі» (Computer on Module – CoM), які характеризуються досить 
потужним процесором, достатнім об’ємом пам’яті, широким набором інтерфейсів, малими габаритами і 
споживанням, жорсткими умовами експлуатації. У даній роботі принципи побудови RISC-процесорів [10] і 
багаторівневих мереж [11] покладені в основу організації багаторівневої криптографічної структури. 

Цілі статті 
У даній статті обґрунтовується багаторівнева структура засобів криптографічного захисту інформації у 

спеціалізованій бортовій ЕОМ, алгоритмів їхньої роботи, використання принципів побудови RISC-процесорів і 
багаторівневих мереж. 

В основу роботи криптографічних засобів покладені діючі в Україні стандарти, у тому числі і стандарт 
на цифровий підпис з використанням еліптичних кривих. Особлива увага приділена обґрунтуванню можливості 
виконання операцій над точками еліптичної кривої без використання спеціального вузла піднесення до 
квадрату (квадратора). 

Також ілюструється під’єднання криптографічних засобів до спеціалізованої ЕОМ. 
Структура спеціалізованої ЕОМ 
Для розв’язання задач автоматизованого керування ЕОМ повинна забезпечувати виконання таких 

основних функцій, які і визначають її структуру: 
- запуск завдань на виконання та видача результатів розв’язання завдань; 
- зберігання та ведення баз даних; 
- контроль доступу до АРМ та баз даних; 
- захист інформації; 
- під’єднання до локальної мережі; 
- обмін інформацією із зовнішніми пристроями каналами різного типу; 
- відлік поточного часу (в тому числі при вимкненому первинному живленні); 
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- видача звукових сигналів; 
- тестовий контроль апаратних засобів ЕОМ. 
Для забезпечення функціональної гнучкості ЕОМ будується з: 
вузла CoM, ядром якого є універсальний 32-розрядний процесор з потужними комунікаційними 

можливостями; 
програмованої логічної інтегральної схеми (ПЛІС), з реалізованими на ній додатковими апаратними 

вузлами (сопроцесорами, спецпроцесорами), які використовуються для рішення задач, що не можуть бути 
вирішені програмно центральним процесором CoM. 

Прикладом такого додаткового апаратного вузла є апаратно-програмні криптографічні засоби 
(шифропроцесор). Разом CoM і ПЛІС утворюють багаторівневу обчислювальну систему. При цьому 
центральний процесор CoM виконує функції верхніх рівнів (прикладний, сеансовий), а апаратура ПЛІС – 3 
нижніх (мережений, канальний і фізичний, якщо ставити їм у відповідність рівні еталонної моделі взаємодії 
відкритих систем [11]). 

Структура вузла шифропроцесора 
Трирівнева структура вузла шифропроцесора представлена на рис. 1. Її умовно можна поділити на 

протокольну та спеціалізовану частину. Протокольна частини містить: 
двопортову пам’ять і «поштову скринька» для взаємодії з верхнім рівнем; 
універсальний процесор. 
Спеціалізована частина є набором спецпроцесорів. 
Універсальний процесор виконує протокольні функції і здійснює доступ до спецпроцесорів через свою 

локальну шину. 
Набір спецпроцесорів включає: 
- криптопроцесор, що працює згідно з ГОСТ 28147-89 [2]; 
- обчислювач крокової функції гешування, що працює згідно з ГОСТ 34.311-95 [3]; 
- обчислювач електронного підпису згідно з ГОСТ 34.310-95 [4]; 
- обчислювач електронного підпису згідно з ДСТУ 4145-2002 [1]. 
Фрагмент функціональної схеми шифропроцесора, що виконує обчислення електронного підпису 

згідно з [1], наведений на рис. 2. 
Усі спецпроцесори мають аналогічну структуру (рис. 3). 
Кожний спецпроцесор складається з протокольної частини (на базі універсального процесора) і з 

спеціалізованої частини (ядра або сопроцесора). Універсальний (протокольний) процесор при взаємодії з 
верхнім рівнем і своїм сопроцесором виконує лише протокольні функції. Це дозволяє реалізувати 
універсальний процесор як процесор з скороченою системою команд (RISC [10]), у якого всі операції мають 
однакову тривалість і виконуються тільки між регістрами, а використовувати пам’ять можуть тільки операції 
пересилання даних. У свою чергу сопроцесор (як елемент найнижчого «фізичного» рівня) виконує обчислення у 
відповідності з переданими йому командою та даними під керуванням свого керуючого автомата (FSM). 
Функціональна схема спецпроцесора для обчислювача електронного підпису згідно з [1] представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 1. Структура вузла шифропроцесора – 3-ій верхній рівень 
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Рис. 2. Фрагмент функціональної схеми вузла шифропроцесора 

 

 
Рис. 3. Структура спецпроцесора (2-ий рівень) 

 

 
Рис. 4. Функціональна схема спецпроцесора (1-й рівень) 

 
Реалізація на ПЛІС протокольного RISC-процесора дозволяє доповнити його типову систему команд 

(регістрові R, завантаження і вивантаження I, керування J) інструкціями для керування роботою сопроцесора, а 
саме командами керування виконанням операцій над елементами поля Галуа (GFN-type). Зв’язок команд і 
мікрокоманд RISC-процесора, а також формат нанокоманд керуючого автомата наведеній на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Команди, мікрокоманди і нанокоманди 

 
Розподіл задач між різними рівнями шифропроцесора ілюструє табл. 1. 
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Таблиця 1 
Розподіл задач між різними рівнями (електронний підпис згідно з [1]) 

Рівень Тип операцій Операції 
1 Операції над елементами поля Галуа Піднесення до квадрату, визначення розрядів 

добутку 
2 Операції над елементами поля Галуа Множення, додавання, пересилання 
3 Операції над точками еліптичних кривих, 

криптографічні перетворення 
Додавання, подвоєння, множення на число 

 
Підхід до проектування криптографічних засобів спеціалізованої ЕОМ 
Структура нижнього 1-го рівня () показана на прикладі пристрою, який утворює і перевіряє цифрові 

підписи згідно з [1]. 
В основі процедур отримання і перевірки цифрового підпису згідно з [1] лежать операції над 

елементами поля Галуа GF (2m). Елементи поля Галуа можуть утворювати поліноміальний і нормальний базиси. 

Елементи { }12 222 ,...,,,
−m

θθθθ  основного поля Галуа утворюють нормальний базис (θ – корені 
полінома, що утворює поле). 

Усі інші елементи основного поля Галуа можуть бути представлені у нормальному базисі (у вигляді 
12 2

1
2

2
2

10 ...
−

−++++
m

maaaa θθθθ ), де ai – двійкові розряди (i = 0, 1, …, m-1). Перевагою цього 
представлення є те, що піднесення до квадрату виконується як циклічний зсув праворуч. 

Розряд rN (m-1) результату множення двох елементів (xN та yN) поля Галуа у нормальному базисі (далі – 
множення у нормальному базисі) згідно з [1] знаходиться як 

rN (m-1) = xN*M*yN
t, де M – так звана помножувальна матриця. 

Наступні розряди результату (rN (m-2), …, rN (0)) обчислюються за цією самою формулою, тільки замість 
самих векторів xN та yN використовуються їхні послідовні циклічні зсуви на один розряд вліво. 

Метод Мессі-Омури (Massey-Omura, [7]) використовує при множенні правий зсув векторів xN та yN і 
помножувальну матрицю M’, яка різниться від M порядком рядків та стовпців. Математичні матриці М та M’ 
реалізуються у вигляді логічних матриць, які складається з: 

матриці з m-1 двовходових суматорів за модулем 2; 
матриці з m двовходових елементів І; 
m-входового суматора за модулем 2. 
Особливо ефективним є використання нормального базису при обчисленні оберненого елемента x-1 у 

полі Галуа. Для обчислення оберненого елемента в оптимальному нормальному базисі використовується 
формула: x-1 = x2m-2, x≠0. Для обчислення правої частини існує алгоритм [1]: нехай mr, …, m0 – двійковий 
розклад цілого числа m-1. Тоді обчислення оберненого елемента виконують так: 

b ←x; k ←1. 
Для i від r-1 до 0 обчислюють: c←b. 
Для j від 1 до k обчислюють: (c←c2; b←bc; k←2k). 
Якщо mj=1, то b←b2x та k←k+1. 
x-1=b2. 
Як видно, основні операції, які доводиться виконувати, є операції типу a2b та (a2b)2. При цьому на 

відміну від поліноміального базису кількість довгих операцій (множення) є незначною і незалежною від 
значення x. Це зменшує час обчислення оберненого елемента при апаратній реалізації даного алгоритму. 

Відомі структури, які використовують як лівий зсув операндів при виконанні множення так і правий 
[12]. При цьому до складу таких пристроїв входять вузол помножувача і вузол квадратора. Але використання 
помножувача з правим зсувом (Мессі-Омури), який складається з логічної помножувальної матриці M’ і 
регістрів зсуву праворуч (рис. 6), дозволяє виконувати квадрування на помножувачі, вузол квадратора стає 
надлишковим. Апаратні витрати зменшуються при збереженні часових характеристик. 

 
Рис. 6. Помножувач Mul (нормальний базис, 1-ий рівень) 

 
Типи операцій, виконання яких забезпечує таких помножувач, і тривалість їх виконання містить табл. 2. 
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Таблиця 2 
Набір операцій 

Тип операції Операція Тривалість виконання, тактів Примітка 
a*b RG1*RG2->RG0 m  
a2b RG1

2*RG2->RG0 m+1  
 (a*b)2  (RG1*RG2)2->RG0 m+1  
 (a2b)2  (RG1

2*RG2)2->RG0 m+2  
a2 RGi

2
 ->RGi 1 i = {1, 2} 

 
Висновки 

У даній статті запропоновані багаторівнева структура засобів криптографічного захисту інформації 
спеціалізованої бортової ЕОМ з використанням принципів побудови RISC-процесорів і багаторівневих мереж 
та алгоритми роботи криптографічних засобів. Визначений розподіл функцій між рівнями. Обґрунтована 
структура обчислювального пристрою для виконання операцій над елементами поля Галуа, представленими в 
оптимальному нормальному базисі, яка не містить у явному вигляді вузла піднесення до квадрату. 

Запропонована багаторівнева структура і отримані результати проектування дозволяють стверджувати, 
що одноплатна спеціалізована ЕОМ на базі «комп’ютерів на модулі» CoM, яка містить засоби 
криптографічного захисту інформації, може бути базовою для створення бортових автоматизованих систем 
керування взаємодією об’єктів військової техніки. 
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ОЦЕНКА ПОТЕРИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОРОВ  
С ОБЩЕЙ ПАМЯТЬЮ 

 
Наведені результати досліджень зменшення ефективної продуктивності процесорів мультипроцесора 

із загальною поділяємою пам’яттю. Обчислювальний процес моделюється засобами систем масового 
обслуговування. У зв’язку з тим, що модель не є марківською для її дослідження використано апарат вкладених 
марківських ланцюгів. Наведено алгоритм обчислення зменшення ефективної продуктивності процесорів. 

 
Введение 
Для целого ряда специализированных компьютерных систем 

определяющим является быстродействие процессора системы. Высокая 
итоговая производительность часто достигается использованием 
архитектур параллельной обработки. При этом процессоры могут 
объединяться различными способами, среди которых значительное место 
занимают так называемые системы MIMD (Multiply Instruction Multiply 
Data). Независимые процессоры выполняют различные программы и 
взаимодействуют друг с другом. Процессоры имеют локальную память, а 
также имеют доступ к общей разделяемой памяти, как это показано на рис. 1. 

Часто такую структуру называют сильно связанным 
мультипроцессором. При проектировании мультипроцессора особое место 
занимает решение задачи потери производительности каждого из 
процессоров из-за ожидания в очереди на обслуживание к общей памяти. 

 Общая память 

Сеть связи 

Пр1 Пр2 ПpN

. . .

 
Рис. 1. Схема взаимодействия 

процессоров 
Решение задачи потери производительности 
Решение этой задачи может быть сформулировано в терминах исследования моделей систем массового 

обслуживания (СМО) эквивалентной классической задаче исследования замкнутых СМО, получившей 
название задачи о простое станков [1]. 

В этом случае каждый из процессоров можно рассматривать как источник заявок на обслуживание 
общей памятью, а общую память представить как обслуживающий прибор. Каждый процессор может в любой 
момент времени потребовать обслуживания. Интенсивность потока заявок – λ . Память затрачивает на 

обслуживание время 
µ
1

=обслt , где µ  – интенсивность потока обслуживания. Если в момент поступления 

заявки память занята обслуживанием другого процессора, заявка становится в очередь и ждет, пока память 
освободится. Представляет интерес оценить среднюю потерю производительности группы процессоров в 
единицу времени из-за ожидания в очереди. 

Граф состояний случайного процесса, который описывает приведенную задачу можно представить как 
на рис. 2. 

 
 

     µ                    µ                    µ          µ 
S0 S1 S2 Sn … 

    nλ                (n-1)λ          (n-2)λ        λ 

 
рис. 2. Граф состояний случайного процесса. 

 
Здесь состояния случайного процесса пронумерованы по числу процессоров, запросивших 

обслуживания. 

0S  – ни один из процессоров не запросил обслуживания. 

1S  – один из процессоров обслуживается памятью 

2S  – два процессора запросили обслуживания; один обслуживается, один находится в очереди 
… 

nS  – все n процессоров запросили обслуживания; один обслуживается, остальные – в очереди. 

Если обозначить предельные вероятности состояний случайного процесса как nPPP ,..., 10 , то среднее 
число процессоров, стоящих в очереди определяется как 

nPnPPw ×++×+×= ...21 21   (1)
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Тогда среднюю относительную потерю производительности группы процессоров можно определить 
как 

n
w

=η   (2)

Другими словами, для определения искомого значения величины η  следует определить значения 

предельных вероятностей состояний iP . 
Для получения значений этих величин необходимо определить характеристики потоков заявок и 

времени обслуживания обслt . С большой степенью достоверности можно допустить, что поток заявок на 

обслуживание является простейшим, а время обслуживания consttобсл = , т.е. соответствующая модель СМО 
не является Марковской и результаты, полученные для классической задачи СМО о простое станков, являются 
неприемлемыми. 

В настоящем исследовании предлагается решить поставленную задачу, используя метод вложенных 
марковских цепей [2]. Понятие «вложенные» отражает здесь то обстоятельство, что состояния системы 
рассматриваются только в моменты регенерации, в которых случайный процесс обладает марковскими 
свойствами. 

Будем считать, что n – число требований, находящихся в системе сразу же после завершения очередной 
процедуры обслуживания (в некоторый момент времени Т), а n′  – число требований сразу после завершения 
следующей по порядку процедуры обслуживания (в момент времени T ′ ). Пусть j – число поступивших 
требований в интервале ( TT ′, ), тогда 
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      (3) 

Если hTT =−′ , то P (j поступлений/интервал ( hTT +, )) = 
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При условии, что входной поток пуассоновский  
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  (4)

Здесь G (h) – функция распределения длительностей процедур обслуживания. 
Обозначим через i

jk  вероятность поступления j требований от i процессоров за время обслt . Тогда при 

условии consttобсл =  

ρρ )()1( jii
j ee

j
i

k −−−−







= ,  (5)

где  
µ
λρ = , а соответствующая вложенная марковская цепь может быть представлена как на рис. 3. 
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Рис. 3. Вложенная марковская цепь 

 
Согласно приведенной матрице 
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Уравнение, заданное первым равенством системы (6), можно заменить следующим рекуррентным 
соотношением 
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А вероятность 0P  может быть вычислена из следующих соображений. 

Зададимся некоторым значением 00 qPP = , где 0≠q . Тогда используя соотношение (7) вычислим все 

значения ,11 ++ = jj qPP  1,0 −= nj , а для определения q используем равенство 

∑ ∑ ∑
= = =

===
n

j

n

j

n

j
jjj qPqqPP

0 0 0

,  (8)

откуда искомые значения 0P :  
1

0

−

=








= ∑

n

j
jjj PPP   (9)

 
Вывод 
Предложенный метод позволяет оценить потерю производительности при работе нескольких 

процессоров с общей памятью с большей точностью чем классический метод. Однако погрешность 
классического метода при λ  стремящемся к бесконечности не превышает 3 %, что делает допустимым 
использование классического метода в задачах, не требующих повышенной точности вычислений. 
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ВПЛИВ КОНЦЕПЦІЇ МАШИН ПОТОКІВ ДАНИХ  
НА ДИНАМІЧНЕ РОЗПАРАЛЕЛЮВАННЯ ПОСЛІДОВНИХ ПРОГРАМ  

ПРИ СТРУКТУРНОМУ ПРОГРАМУВАННІ 
 
В даній роботі запропоновано спеціалізований підхід для розпаралелювання послідовних структурних 

програм, який полягає у накладанні принципу машин потоків даних на існуючу послідовну програму з метою 
прискорення її виконання. 

 
Вступ. Фундаментальні принципи концепції машин потоків даних (МПД), що вперше були розвинуті 

Дж. Деннісом, базуються на використанні єдиного правила обчислення, більш відомого як правило 
„запалювання”: команда оголошується готовою до виконання як тільки обчислені всі операнди, що необхідні 
для її виконання [1]. Оскільки доступність обчислених операндів дозволяє одночасне виконання декількох 
операторів, паралельність дії є внутрішньою властивістю схем потоків даних. 

Концепція машин потоку даних представляє собою альтернативу традиційним принципам побудови 
обчислювальних машин. Відхід від традиційної структури фон Неймана призводить до радикальних змін в 
методах, традиціях проектування комп’ютерів, в теорії і практиці побудови алгоритмів, мовах програмування, і, 
навіть, у способі мислення. 

Отже, докорінні зміни, починаючи від зміни архітектури обчислювальних систем, для проведення 
паралельних обчислень є складними, дорогими, а, іноді, і зовсім неможливими. Тому, в даній статті 
пропонується спеціалізований підхід для розпаралелювання послідовних структурних програм, який полягає у 
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поєднанні цих двох протилежних способів мислення, а саме, у накладанні принципу МПД на існуючу 
послідовну програму з метою прискорення її виконання. 

1. Постановка задачі. Структурне програмування характеризується простотою перевірки, відладки, 
модифікації, а також математичною корректністю. Бом і Джакопіні [2] довели, що достатньо всього трьох форм 
керування для структурного програмування: слідування, вибір, повторення. 

Слідування тривіально. Вибір здійснюється одним з трьох способів: 
1) структурою if (єдиний вибір); 
2) структурою if/else (подвійний вибір); 
3) структурою switch (множинний вибір). 
В дійсності можна довести, що для реалізації довільної форми вибору достатньо однєї простої 

структури if. Все, що можна представити комбінацією структур if/else і switch, можна представити комбінацією 
структур if. Хоча при цьому і з’являється певна надлишковість і незручність. 

Повторення забезпечується одним із трьох способів: 
1) структурою while; 
2) структурою do/while; 
3) структурою for. 
Доведено, що для реалізації будь-якої форми повторення достатньо однієї структури while. В результаті 

можна стверджувати, що будь-яку форму керування, яка може бути необхідною в програмі на С++, можна 
виразити в термінах – слідування, структура if (Вибір), структура while (Повторення). 

Застосуємо принцип МПД до кожної із вищезазначених форм керування. 
2. Наслідки застосування принципу МПД до різних форм керування при структурному 

програмуванні 
2.1. Структура слідування. Структура слідування, яка вбудована в С++ полягає в тому, що доки не 

вказане інше, компьютер виконує оператори С++ один за одним в тій послідовності, в якій вони записані [3]. 
Накладання на дану структуру принципу МПД призводить до автоматичної побудови максимально-паралельної 
форми алгоритму, оскільки всі операції, для яких обчислені вхідні операнди, оголошуються готовими до 
виконання, незважаючи на порядок їх слідування в послідовній програмі. Тобто, стуктура слідування при 
застосуванні концепції МПД зникає. 

Ступінь паралелізму отриманої паралельної програми залежить від частки послідовних обчислень β, 
яка дорівнює відношенню n до N, де n – це частина операцій, яку необхідно виконати послідовно, із загальної 
кількості операцій N. Причина існування β – послідовна інформаційна зв’язаність між операціями. Чим менша 
частка послідовних обчислень алгоритму, тим більшим є ступінь паралелізму створеної паралельної програми. 

2.2. Структура вибору if. Структура вибору If використовується для вибору серед альтернативних 
шляхів обробки інформації: 

If <вираз-умова> 
<вираз-дія 1>endl 
Результати застосування принципу МПД відтворені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Етапи виконання програми 

Послідовна форма Паралельна форма 
1. Перевірка <виразу-умови> 1. Перевірка <виразу-умови>, обчислення <виразу-

дії1> 
2. Обчислення <виразу-дії 1>, якщо значення 
<виразу-умови> є істинним  

2. Вивід результату, якщо значення <виразу-умови> є 
істинним 

 
Як видно з таблиці 1, кількість ярусів в формах є однаковою. Змінилось лише обчислювальне 

навантаження на кожному з них. Тобто, прискорення від розпаралелювання не отримано. 
Доцільність застосування накладання принципу МПД на структуру вибору з’являється при 

використанні вкладених структур вибору. 
If <вираз-умова1> then 
If <вираз-умова1> then 
<вираз-дія 1> endl endl 
 

Таблиця 2 
Етапи виконання програми 

Послідовна форма Паралельна форма 
1. Перевірка <виразу-умови1> 1. Перевірка <виразу-умови1>, Перевірка <виразу-

умови2>, обчислення <виразу-дії1> 
2. Перевірка <виразу-умови2>, якщо значення 
<виразу-умови1> є істинним 

2. Вивід результату, якщо значення <виразу-умови1> 
та <виразу-умови2> є істинним 

3. Обчислення <виразу-дії 1>, якщо значення 
<виразу-умови1> та <виразу-умови2> є істинним 
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У випадку вкладених структур вибору, ефект від використання принципу готовності даних з’являється 
одразу ж. В табл. 3 порівняно кількість ярусів послідовної та паралельної форм алогоритму. 

 
Таблиця 3 

Порівння кількості ярусів форм алгоритму 
Кількість виразів-умов Послідовна форма Паралельна форма 
2 3 2 
3 4 2 
4 5 2 
5 6 2 
10 11 2 
100 101 2 
1000 1001 2 

 
Зазвичай, структури вибору поєднуються із структурами слідування. І, при умові інформативної 

незв’язаності даних, такі об’єднання при накладанні принципу МПД дають високі показники паралелізму. 
If <вираз-умова> 
<вираз-дія 1> 
<вираз-дія 2> endl 

Таблиця 4. 
Етапи виконання програми 

Послідовна форма Паралельна форма 
1. Перевірка <виразу-умови> 1. Перевірка <виразу-умови>, обчислення <виразу-

дії1>, обчислення <виразу-дії2> 
2. Обчислення <виразу-дії 1>, якщо значення <виразу-
умови> є істинним  

2. Вивід результатів, якщо значення <виразу-
умови> є істинним 

3. Обчислення <виразу-дії 2>, якщо значення <виразу-
умови> є істинним  

 

 
Як видно з таблиці 4, застосування коцепції МПД прискорює виконання програми. Результати 

дослідження висоти форм алгоритму наведені в табл. 5. 
Таблиця 5 

Порівння кількості ярусів форм алгоритму 
Кількість виразів-дій 

(інформативно незв’язаних) 
Послідовна форма 

 
Паралельна форма 

 
1 2 2 
2 3 2 
3 4 2 
4 5 2 
5 6 2 

10 11 2 
100 101 2 
1000 1001 2 

 
При появі та збільшенні частки послідовних обчислень показники паралелізму погіршуються. 
2.3. Структура while (Повторення). Структура повтору визначає дію, яка повинна виконуватися, доки 

деяка умова залишається істинною. В структурі While умова продовження циклів перевіряється на початку 
циклу, до того, як виконається тіло циклу. Загальна форма структури повтору: 

<вираз-дія > 
While <вираз-умова> { 
<вираз-дія 1> 
<вираз-дія 2>} 
Вплив концепції МПД на розпаралелювання структури While призводить до наступних результатів: 
 

Таблиця 6 
Етапи виконання однієї ітерації циклу 

Послідовна форма Паралельна форма 
1. Перевірка <виразу-умови> 1. Перевірка <виразу-умови>, обчислення <виразу-

дії1>, обчислення <виразу-дії2> 
2. Обчислення <виразу-дії 1>, якщо значення <виразу-
умови> є істинним  

 

3. Обчислення <виразу-дії 2>, якщо значення <виразу-
умови> є істинним  
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Як видно з табл. 6 швидкість виконання циклу збільшується втричі. Ефект від застосування принципу 
МПД є ще вищим, якщо тіло циклу складається не з одного, а з декількох інформаційно незв’язаних операндів. 

Висновки. Як викладено в статті, застосування концепції МПД призводить до збільшення швидкості 
виконання програми. Так, якщо розглядати невкладені структури з одним <виразом-дією>, то результати є 
наступними: 1) для структур вибору час виконання залишається незмінним; 2) для структур повтору час 
виконання зменшується втричі; 3) вкладеність структур вибору призводить до зменшення висоти паралельної 
форми алгоритму; 4) всі структури слідування, що є інформаційно незалежними виконуються одночасно. 

Отже, динамічне розпаралелювання звільняє програміста від багатьох надлишкових операцій. 
Використання принципу МПД для динамічного розпаралелювання призводить до внесення в створювану 
паралельну програму всього природнього паралелізму вихідного алгоритму. В результаті застосування даної 
концепції створюється максимально-паралельна форма алгоритму, оскільки паралелізм є внутрішньою 
властивістю принципу МПД. 
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МОДИФІКАЦІЯ ПОТОКОВИХ ГРАФІВ АЛГОРИТМІВ  
НА ЗАСАДАХ ГОТОВНОСТІ ДАНИХ 

 
В даній роботі запропоновано підхід до модифікації потокового графа алгоритму за готовністю 

даних з метою побудови потокового графу мінімальної висоти. 
 
Вступ. Одна з основних цілей розпаралелювання алгоритмів – розробити потоковий граф алгоритму 

мінімальної висоти. Алгоритм повинен виконуватися за мінімально можливий час при умові реалізації на 
кожному кроці максимальної кількості незалежних операцій. У деяких послідовних алгоритмах більшість 
операцій без особливих зусиль можна реалізувати паралельно. Такі алгоритми, як правило, складаються із 
великої кількості взаємно незв’язаних операторів. Це властиво алгоритмам лінійної алгебри, алгоритмам 
розв’язання систем диференціальних рівнянь у частинних похідних, та алгоритмам, заснованим на повторних 
обчисленнях одного і того ж самого оператора з різними потоками даних, а також алгоритмам, які складаються 
з великої кількості взаємно-незв’язаних задач, або задач, яким необхідні результати лише від деяких “сусідніх” 
локальних задач [1]. В роботі запропоновано застосовувати до таких алгоритмів засади готовності даних, які 
виявляють паралелізм, притаманний алгоритму, тим самим зменшуючи висоту потокового графа. 

Огляд підходів до мінімізації висоти потокового графа алгоритму. Однією з можливих форм опису 
алгоритму є графічна. На рис. 1, а показано граф деякого алгоритму. Кожна вершина графа відображає 
функціональний оператор (ФО), а кожна дуга – зв’язок між функціональними операторами. Вершина, яка 
відповідає функціональному оператору Fi, з’єднується з вершиною, яка відповідає функціональному оператору 
Fj, тільки в тому випадку, коли одержаний після виконання оператора Fi результат є одним із аргументів для 
оператора Fj. Але такий граф алгоритму (рис. 1, а) не дозволяє в повній мірі оцінити його обчислювальні й 
структурні характеристики, а відповідно і можливості його розпаралелення. Щоб виявити максимальний 
паралелізм алгоритму, його представляють у формі, яка розкриває його базові обчислювальні й структурні 
характеристики. Для цього алгоритм представляють у вигляді потокового графа (ПГ) [2]. Це означає розподіл 
всіх його вершин по ярусах таким чином, що в і-му ярусі розміщені тільки ФО, які залежать від 
функціональних операторів попередніх ярусів, і не залежать від функціональних операторів, які не входять до 
ярусів з меншими, ніж і номерами (рис. 1, б). 

Характеристики ПГ алгоритму: 
1) кількість ярусів (висота потокового графа алгоритму); 
2) кількість ФО в ярусі; 
3) ширина ПГ – кількість ФО в найширшому ярусі; 
4) поярусна густина ФО, яка визначається як відношення кількості ФО в даному ярусі до ширини ПГ; 
5) кількість приведених операцій алгоритму (під приведеними розуміються прийняті за елементарні 

операції, наприклад – порівняння); 
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6) часова затримка і-го ФО, виражена в кількості послідовних приведених елементарних операцій; 
7) затримка на критичному шляху. 
Затримка на критичному шляху є інтегральною характеристикою алгоритму, оскільки вона включає 

інші часові характеристики і в багатьох випадках визначає доцільність виконання конкретного алгоритму. Ця 
характеристика визначається як швидкість виконання алгоритму, або якою буде затримка комп’ютерного 
пристрою, що апаратно реалізує цей алгоритм. Основною характеристикою, яка визначає затримку на 
критичному шляху, є висота ПГ алгоритму. В зв’язку з цим, мінімізація висоти графа є важливим завданням. 
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Рис. 1. Графічне зображення алгоритму: а – граф алгоритму; б – потоковий граф алгоритму; ФО – функціональний оператор 

 
Відомі два підходи [3] до мінімізації висоти ПГ алгоритму. Суть першого підходу полягає в 

наступному. Вибирають множину всіх залежностей між ФО, які можна розірвати. Вибирають всі підмножини 
цієї множини, і для кожної з них розривають всі залежності, які в неї входять. Після цього визначають висоту 
графа. Знаходять серед підмножин, що дають мінімальну висоту графа, підмножину мінімальної довжини, а 
якщо таких декілька, то вибирають з них довільну. Це й буде мінімальна підмножина тих залежностей, які 
треба розірвати для досягнення мінімальної висоти ПГ алгоритму. 

Другий підхід передбачає використання ітеративних алгоритмів, які зводять до мінімуму висоту графа 
залежностей, можливо, використовуючи при цьому не мінімальну кількість нових вузлів. Виконується розмітка 
раннього й пізнього часу планування. Знаходиться множина вузлів F із наступними властивостями: 

- всі вузли лежать на критичному шляху; 
- до кожного вузла йде дуга, яку можна розірвати, причому ця дуга є визначальною; 
- на кожному критичному шляху перебуває принаймні один вузол з множини F. 
Таку множину вузлів називають "фронтом". Якщо фронт не знайдений, то граф уже має мінімально 

можливу висоту, тому що є критичний шлях, позбавлений дуг, які можна розірвати. Цей шлях і визначає висоту 
ПГ алгоритму. Якщо фронт знайдений, то розриваються всі залежності, що йдуть до вузлів із фронту, і 
виконується перехід до початку алгоритму. 

Описані алгоритми забезпечують мінімальну висоту ПГ алгоритму і при цьому будують мінімальне 
число нових вузлів. Однак вони дуже трудомісткі. 

Постановка задачі 
Метою даної роботи є виявлення максимального паралелізму, притаманного алгоритму, побудова 

потокового графа мінімальної висоти з максимальною поярусною густиною функціональних операторів. 
Побудова потокового графа мінімальної висоти з максимальною поярусною густиною функціональних 

операторів дасть можливість виконувати операції, готові до виконання, відразу при наявності даних, а не так, як 
в неоптимізованих алгоритмах, коли виконання операторів відкладається. 

Засади готовності даних. Суть запропонованого методу полягає в тому, щоб зменшувати висоту графа 
алгоритму, аналізуючи готовність даних. Операція може бути виконана, як тільки обчислені (готові) всі 
операнди, що необхідні для її виконання [4]. 

При аналізі деякого вже побудованого потокового графа можна побачити, що досить часто виникає 
ситуація, коли j-а операція, яка за алгоритмом повинна виконуватися на і-му ярусі, може бути виконана раніше, 
оскільки вона не залежить від результатів виконання попереднього (і-1)-го ярусу. Керування таким 
переміщенням вершин графу дає можливість на кожному ярусі виконувати максимальну кількість операцій і, 
навіть, зменшувати кількість ярусів. Побачити це не завжди просто, особливо коли кількість операцій досягає 
сотень і більше, а застосовуючи готовність даних можна виконувати такий аналіз і перестановку автоматично. 

Дослідження модифікації потокового графа алгоритму на засадах готовності даних. Розглянемо 
відомий алгоритм сортування Бетчера [5], який вважається одним з найоптимальніших алгоритмів сортування. 
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Він побудований на порівнянні пар ключів несусідніх записів, що дає можливість виконувати порівняння 
паралельно. 

Виходячи з цього, будується потоковий граф алгоритму. Дослідження показали, що особливістю цього 
алгоритму є можливість виконати деякі операції раніше, ніж це запропоновано Бетчером, причому в окремих 
випадках за рахунок цього можна суттєво зменшити висоту потокового графа. 

В якості вхідного використаємо потоковий граф алгоритму Бетчера. Проаналізувавши ПГ цього 
алгоритму визначаються операції, які готові до виконання раніше, ніж це передбачено алгоритмом і 
переносяться на вищі яруси за готовністю даних для них. Таким чином потоковий граф перебудовується в 
потоковий граф мінімальної висоти. 

Описаний граф алгоритму Бетчера та його модифікований граф задають еквівалентні алгоритми, а 
відрізняються між собою лише топологією. 

Розглянемо, для прикладу, сортування п’яти чисел за вищезгаданим алгоритмом Бетчера. Визначимо за 
алгоритмом пари для обміну й для них побудуємо потоковий граф (рис. 2, а). 
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Рис. 2. Модифікація ПГ алгоритму сортування п’яти чисел за методом Бетчера:  

а – ПГ побудований за правилом порівняння пар; б – визначення вершин, які можуть виконуватися раніше;  
в – модифікований потоковий граф мінімальної висоти; г – базова операція порівняння 

 
Вхідними даними графу є довільні числа х5, х4, х3, х2, х1, вершинами – операція „порівняти й 

переставити” (рис. 2, г), що полягає в порівнянні пари значень із набору даних для сортування і перестановки 
цих значень, якщо їх порядок не відповідає умовам сортування. 

На виході, в результаті проведення необхідних порівнянь і перестановок, отримується відсортована 
послідовність – х1, х2, х3, х4, х5. 

Проаналізувавши отриманий граф на готовність даних, визначаються пари, порівняння яких можна 
виконати раніше, ніж це передбачено алгоритмом (рис. 2, б) оскільки дані для них не залежать від виконання 
операцій попереднього ярусу. Вершини, які можна перенести на один чи більше ярусів, позначені, для 
наочності, пунктирними лініями. Перестановка однієї вершини на ярус вище, може викликати перестановку й 
інших вершин, оскільки дані для виконання операцій, які відповідають таким вершинам, можуть бути готові 
раніше. В нашому випадку порівняння третього х3 і четвертого х4 числа за алгоритмом Бетчера повинно 
виконуватися на другому ярусі, але дані готові вже на першому, тому й цю операцію можна виконувати на 
першому ярусі. Аналогічно операцію порівняння першого х1 та другого х2 чисел на четвертому ярусі можна 
виконувати вже на третьому. В результаті готовності х2 після третього ярусу, з п’ятого ярусу операцію 
порівняння другого х2 та п’ятого х5 чисел можна виконувати на четвертому ярусі. Так, для п’яти чисел, на 
вищий ярус за готовністю даних піднято п’ять вершин ФО. Не змінюючи загальну кількість ФО, а тільки 
змінивши їх кількість на одному ярусі, отримано зменшення висоти графу на один ярус і побудовано потоковий 
граф алгоритму мінімальної висоти. 

Перевіривши даний метод оптимізації алгоритму сортування Бетчера в діапазоні від 1 до 2048 
довільних вхідних чисел, ми отримали залежність висоти потокового від кількості вхідних даних. Результати, 
отримані на діапазоні від 1 до 70 чисел, зображено на рис. 3. 
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Рис. 3. Залежність висоти потокового графа алгоритму сортування Бетчера  
виконання взаємно незв’язаних операцій алгоритму і за готовністю даних 

 
Як видно з рис. 3, при кількості вхідних даних 12 +n  виникає зменшення висоти ПГ алгоритму з 

подальшим помірним згасанням. 
Результати розрахунку прискорення виконання алгоритму після мінімізації потокового графу 

алгоритму та число ярусів на які зменшилася висота графу алгоритму у вказаних точках після аналізу за 
готовністю даних, показано в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Розрахунок ефективності модифікованого алгоритму Бетчера за готовністю даних 

Кількість 
вхідних даних 

Загальна кількість 
ярусів паралельної 

форми 

Кількість ярусів алгоритму 
Бетчера, модифікованого за 

готовністю даних 

Ефективність модифікованого 
алгоритму Бетчера за 
готовністю даних, % 

22+1 6 5 16,7 
23+1 10 8 20 
24+1 15 12 20 
25+1 21 17 19,05 
26+1 28 23 17,8 
27+1 36 30 16,7 
28+2 45 39 13,33 
29+1 55 47 14,55 
210+2 66 58 12,12 
211+1 78 68 12,82 

 
В результаті досліджень показано, що із застосуванням аналізу готовності даних збільшується 

швидкодія виконання паралельного алгоритму Бетчера для кількості вхідних даних 12 +n  приблизно на 
16,3 %. 

Висновки. У роботі досліджена задача зменшення висоти потокового графа алгоритму за готовністю 
даних. Показано, що за готовністю даних можна автоматично розкрити внутрішній паралелізм, властивий 
алгоритмам і, таким чином, мінімізувати потоковий граф, збільшуючи швидкість виконання алгоритмів 

Застосування розробленої методики до алгоритму Бетчера дозволило для кількості вхідних даних 
12 +n  зменшити висоту потокового графа приблизно на 16,3 %. 
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Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 
 
ВИКОРИСТАННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ ВПЕВНЕНОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ 
ПРЕДИКАТНИХ ЗАПИТІВ НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ JAVA-JESS 

 
Запропоновано базові ідеї формально-логічного підходу використання коефіцієнтів впевненості при 

побудові предикатних запитів в інформаційних системах на основі баз даних та знань нафтогазової 
предметної області засобами шаблонів JESS, що стане основою побудови власної повнофункціональної 
експертної інтелектуальної системи на основі підходу Constraints Programming з реалізацією в JAVA. 

 
Вступ. Інформація в нафтогазовій предметній області представлена великою кількістю баз даних та 

знань різноманітних форматів. В роботах [1,2] представлено підхід до обробки інформації у вигляді 
концепції модифікаційних предикатних запитів. Даний підхід розглядається в рамках категорійних підходів до 
логічного програмування, введення категорійної формалізації для синтаксису логіки тверджень над множиною 
скінченних категорій нафтогазової предметної області [3]. Основою самих запитів є набір модифікаційних 
предикатних правил: ( )

( )( ) B

B

K o
M B K oQ K −

+

<<←→ << , де , ,n no o p ∈ℜ . ( )BK o+ означає, що атомарний предикат o  

повинен бути включений в базу знань BK , BK − означає, що o  – повинен бути виключений з бази знань; 

( )BK << – означає модифікацію бази знань на рівні логічної зв’язаності предикатних правил як наслідок 
виконання операцій додавання і вилучення правил; << – дескриптор модифікації, який розглядається, як 
категорійна стрілка. Недослідженим залишається питання використання коефіцієнтів впевненості при побудові 
предикатних запитів в заданій системі обмежень та категорійній стратегії. 

Таким чином, метою даної статті є введення та дослідження формальної моделі предикатних запитів в 
заданій системі обмежень та категорійній стратегії в рамках денотаційної семантики. 

Означення 1. Пару ( )1Q,Ξ  розглядатимемо як модифікаційний предикатний запит, де 1Ξ  є – 
категорійною стратегією, Q  – скінченна множина тверджень. Q  розглядається як запит над 1Ξ  [2]. 

Модифікаційний предикатний запит Qm можна розглядати також, як набір модифікаційних 
предикатних правил }{

mQP в заданому шаблоні: 
BS

iBm oKQ
<<±<=> )( , 

де li1 ≤≤ ∈N, << – дескриптор модифікації, який розглядається, як комплексна категорійна стрілка, BS – 
базовий шаблон модифікації, який є імплементацією абстрактних категорійних стратегій. 

Модифікаційні предикатні запити для нафтогазової предметної області мають, наприклад, такий 
вигляд: 

QM={KB+ (насиченість_породи>1)<<,KB+ (порода_колектор)<<KB+ (насиченість_породи>0.5),KB- 
(пористість_породи>1)}. 

Нехай QM – модифікаційний предикатний запит, і KB – база знань. Введення семантики задасть 
специфікацію для множин баз знань, кожна з яких може бути вибрана як модифікація вихідної бази знань 

initial
BK  після виконання модифікаційного предикатного запиту QM. Таку множину },...,{

1

m
B

m
B l

KK  будемо 

називати множиною QM – модифікацій вихідної бази знань поч
BK  в базовому шаблоні BS . Кожна із QM – 

модифікацій буде, в свою чергу, теж задовольняти всі обмеження, накладені на поч
BK , при формуванні 

початкового варіанту задачі задоволення обмежень }{ 211 ,BSBSCSP = . 

Нехай модифікаційний запит QM для системи обмежень 1CSP  задано у вигляді: 

<<<<<<<< −−++ )(,...,)(,...,)(,...,)(
22

1
11

1
11 m

BS
B

BS
Bl

BS
B

BS
B pKpKoKoK ml , },...,{ 11

1
1

lBSBSBS = , },...,{ 22
1

2
mBSBSBS = . 

для вихідної бази знань поч
BK , і якщо QM не є логічно суперечливим тоді множина QM – модифікацій для поч

BK  
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матиме вигляд [ ] 1
21

}},...,{\}),...,{{( 11
., CSPBS

ml
поч
B

BSBS
KM ppooKQ initial

B
<<∪<=> . 

Означення 2. Задамо систему абстрактних типів даних для модифікаційних предикатних запитів у 
вигляді кортежу ( )1 2

F FM ,M ,ϕ , де 1
FM  є прототипом абстрактного типу даних, 2

FM  – прототип терму, а ϕ - деяке 

відображення, що буде ініціалізоване в системі обмежень CSP. 
Означення 3. Нехай >=< ϕ,, 21

FF MMST  буде системою абстрактних типів даних. Системою 
обмежень для системи абстрактних типів даних модифікаційних предикатних запитів ST  є система обмежень 

)( 1
}{ wrw

SO
w

SO
F

CSPCSP ∈= , де wM
SO

w
F

FCSP ,1⊆  є замкнутим відношенням відносно кон’юнкції та диз’юнкції, і 

Fr – прототип скінченного функціонального відношення, 1w O⊆ . 

Означення 4. Нехай CSP
MQ  – модифікаційний запит в системі обмежень CSP і 

1BK , 
2BK – дві бази 

знань. Тоді справедливо: 
))(( 21 , BB KKCSP

Mnm Qλ є когерентним і ))(( 21
12

, BB KKCSP
MnmBB QKK λo= , 

))((
1

2
B

KCSP
Mnm KQ Bλ є когерентним і ))((

1
2

12 B
KCSP

MnmBB KQKK Bλo= . 

Означення 5. Нехай CSP
MQ  – модифікаційний запит в системі обмежень CSP  і 

2BK є CSP
MQ - 

модифікацією для 
1BK в категорійній стратегії 1Ξ . Тоді 

))(())(())(( 2
1

221 , BBBB KCSP
MB

KCSP
Mnm

KKCSP
Mnm QheadKQQ == λλ  

Означення 6. Виходячи із вищесказаного, справедливим буде також наступне: 

221
)}),(:{(

,

BBB

CSP
CSP
Mnm KKKOooQ ⊂∈<<∪

Ξ

λ  

221
21 ),())(( ,

BBBI
KKCSP

Mnm KKKOQ BB ⊂∪λ  

Означення 7. Нехай CSP
MQ  – модифікаційний запит, який виконується в системі обмежень CSP і 

1BK – 

база знань. Якщо база знань 
2BK  є CSP

MQ – модифікацією для 
1BK  в категорійній стратегії 1Ξ , тоді 

2BK є 

моделлю з категорійним включенням для CSP
MQ . 

Якщо виконати CSP
MQ  – модифікацією для 

1BK , то одержана база знань 
2BK  відрізнятиметься від 

вихідної мінімально. Для вимірювання цієї характеристики використаємо принцип симетричної різниці для 
бази знань. А саме: 

)\()\(),(
122121 BBBBBB KKKKKKdist ∪=  

Означення 8. Нехай CSP
MQ  – модифікаційний запит в системі обмежень CSP, а 

1BK – база знань. Якщо 

2BK є CSP
MQ - модифікацією для 

1BK  в категорійній стратегії 1Ξ , тоді різниця ),(
12 BB KKdist є мінімальною, 

тобто 
313

),( BBB KKKdist ⇒  є моделлю для CSP
MQ , причому всі накладені обмеження задовольняються. Таким 

чином, якщо ми додамо до модифікаційного запиту CSP
MQ деякі правила, що задовольняються процедурою 

модифікації, то це не вплине на результат модифікації вихідної бази знань 
1BK  в рамках стратегії 1Ξ . 

Означення 9. Нехай, 
2BK  є CSP

MQ  – модифікацією для 
1BK  в категорійній стратегії 1Ξ . Припустимо, 

що CSP
MQ є модифікаційним запитом, що виконується в системі обмежень, таким, що 

2BK є моделлю для CSP
MQ . 

Тоді 
2BK є )( CSPCSP

M M
QQ ∪ – модифікацією для 

1BK . 

Означення 10. Якщо база знань 
1BK є результатом дії модифікаційного запиту CSP

MQ , що виконується в 

системі обмежень CSP, тоді 
1BK  є унікальною CSP

MQ - модифікацією в категорійній стратегії 1Ξ . 

Нехай CSP
MQ – деякий модифікаційний запит. Введемо означення відповідного йому оберненого 

модифікаційного запиту 1)( −CSP
MQ , як модифікаційний запит отриманий із CSP

MQ  внаслідок одночасної заміни 
всіх модифікаційних літералів на їм обернені, що відповідає концепції JESS згідно якої запит можна розглядати 
як структури, що складаються з умовних елементів. При чому умовні елементи можуть бути шаблонами або 
певними конструкціями (шаблон defquery). 

Означення 11. Нехай CSP
MQ - модифікаційний запит і нехай 

1BK – база знань. Тоді 
2BK  є CSP

MQ -
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модифікацією для 
1BK  тоді і тільки тоді якщо 

2
\ BKO є 1)( −CSP

MQ - модифікацією для 
1

\ BKO . 

Означення 12. Нехай CSP
MQ - модифікаційний запит в системі обмежень CSP і 

1BK - вихідна база знань, 

причому CSP
MQ  і 1

BK  можуть містити змінні. База знань 
2BK є CSP

MQ - модифікацією 
1BK  в категорійній стратегії 

1Ξ , якщо 
2BK  є )( CSP

MH QE - модифікацією для )(
1BH KE . 

Означення 13. Множина атомів EM≤O є моделлю (або задовольняє) модифікаційний літерал 

FB CoK :)(+  (або відповідно FB CoK :)(− ), якщо MEo∈  (відповідно MEo∉ ). Множина атомів EM є моделлю 
(або задовольняє) модифікаційне правило 

mQP , якщо EM є моделлю )(
mQPhead . Множина атомів EM є моделлю 

(або задовольняє) модифікаційний предикатний запит CSP
MQ , що виконується в системі обмежень, якщо EM є 

моделлю кожного модифікаційного правила в CSP
MQ . 

Тобто модифікація предикатного запиту виглядає як множина лівих частин правил, тому ми можемо 
утворити шаблони, що матимуть співпадання в базі знань (шаблон deftemplate). 

Введемо поняття необхідної модифікації, яка буде описувати всі операції FB CK :()+  і FB CK :()−  в 
системі обмежень CSP в рамках категорійної стратегії 1Ξ , що спричиняються модифікаційним запитом для 
вихідної бази знань КВ. 

Означення 14. Нехай CSP
MQ  – модифікаційний предикатний запит в системі обмежень CSP. Позначимо 

через )( CSP
Mnm Qλ  необхідні модифікації для КВ в категорійній стратегії 1Ξ . Очевидно, що )( CSP

Mnm Qλ  фактично 

є найменшою моделлю для CSP
MQ , якщо )( CSP

Mnm Qλ  розглядати, як Хорн-програму CSP
MQ  побудовану з 

незалежних атомарних предикатів виду FB CoK :)(+  і FB CoK :)(− . 

Означення 15. Залишком для CSP
MQ  стосовно баз знань ),(

21 BB KK  21 ,)( BB KKCSP
MQ  будемо називати 

новий модифікаційний запит в системі обмежень CSP2, який одержується із CSP
MQ  шляхом видалення із тіла 

кожного модифікаційного правила в CSP
MQ  всіх модифікаційних літералів, які належать також і ),(

21 BBi KKO . 

Означення 16. Базу знань 
2BK  будемо називати CSP

MQ - модифікацією для 
1BK  в категорійній стратегії 

1Ξ , якщо множина необхідних модифікацій для 21 ,)( BB KKCSP
MQ  є когерентною і якщо 

))(( 21
12

, BB KKCSP
MnmBB QKK λo=  

Тоді необхідна модифікація в стратегії 1Ξ  )(
,

CSP
M

Q

B
initial
B KK

CSP
Mnm Qλ  є найменшою моделлю для 

CSP
MQ

B
initial
B KK

CSP
MQ

,
. 

Розглянемо тепер дві множини 

)}(:)(:{
,

CSP
MQ

B
initial
B KK

CSP
MnmFB QCoKoO λ∈= ++ , )}(:)(:{

,
CSP
MQ

B
initial
B KK

CSP
MnmFB QCoKoO λ∈= −−  

Також −+∪= OOKK поч
B

Q
B

M \)( . Звідки слідує, що MQ
BK  є CSP

MQ - модифікацією для initial
BK  в 

категорійній стратегії 1Ξ . 
Для початкової імплементації одержаних формальних конструкцій предикатних запитів з 

коефіцієнтами впевненості ми використали двигун (engine) правил JESS з defquery, deftemplate, defrule в якості 
базових елементів представлення знань з коефіцієнтами впевненості. Для прикладу, просте правило з 
коефіцієнтом впевненості, яке містить інформацію про відкриту пористість нафтогазоносного колектора 
матиме вигляд: 
(defrule rule-with-CFs  
 "this is a rule with a certainty factor associated with it"  
 (declare (CF 0.75))  
 (collector-open_porosity ?name ?open_porosity&: (>= ?open_porosity 8))  
=>  
 (assert (collector-collClass ?name true-collector))  
) 

Далі частину коду, яка прогнозує чи дана порода є колектором, 
використовуючи знання з коефіцієнтами впевненості: 

 
(defglobal ?*highFvar* = (new nrc.fuzzy.FuzzyVariable "open_porosity" 0.00 1.00 "od.")) 
(defglobal ?*rlf* = (new nrc.fuzzy.RightLinearFunction))  
 (defglobal ?*llf* = (new nrc.fuzzy.LeftLinearFunction)) 
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(deftemplate collector   
 (slot name)  
 (slot open_porosity)) 
(defrule init  
 (declare (salience 100))  
 =>  
 (load-package nrc.fuzzy.jess.FuzzyFunctions)  
 (?*highFvar* addTerm "always" (new nrc.fuzzy.RFuzzySet 1.00 1.00)) 
(?*highFvar* addTerm "almost_always" (new nrc.fuzzy.RFuzzySet 0.98 0.99)) 
(?*highFvar* addTerm "very_often" (new nrc.fuzzy.RFuzzySet 0.83 0.97 ?*rlf*)) 
(?*highFvar* addTerm "often" (new nrc.fuzzy.RFuzzySet 0.68 0.82 ?*rlf*)) 
(?*highFvar* addTerm "avg" (new nrc.fuzzy.RFuzzySet 0.33 0.67 ?*rlf*)) 
(?*highFvar* addTerm "rarely" (new nrc.fuzzy.LFuzzySet 0.18 0.32 ?*llf*)) 
(?*highFvar* addTerm "very_rarely" (new nrc.fuzzy.LFuzzySet 0.03 0.17 ?*llf*)) 
(?*highFvar* addTerm "almost_never" (new nrc.fuzzy.LFuzzySet 0.01 0.02 ?*llf*)) 
(?*highFvar* addTerm "never" (new nrc.fuzzy.LFuzzySet 0.00 0.00)) 
(assert (collector (name "Atazivske")  
 (open_porosity (new nrc.fuzzy.FuzzyValue ?*highFvar* (new nrc.fuzzy.PIFuzzySet 0.57 0.01))))  
 (collector (name "Berezivske")  
 (open_porosity (new nrc.fuzzy.FuzzyValue ?*highFvar* (new nrc.fuzzy.PIFuzzySet 0.40 0.01))))  
 (collector (name "Matijivske") 
(open_porosity (new nrc.fuzzy.FuzzyValue ?*highFvar* (new nrc.fuzzy.PIFuzzySet 0.65 0.50))))  
)) 
(defrule identify-collector "determine collector"  
 (collector (name ?n) (open_porosity ?op&: (fuzzy-match ?op "always")))  
 =>  
 (printout t ?n " is collector with degree (similarity) " (fuzzy-rule-similarity) crlf)  
 (printout t ?n " is collector with degree (match) " (fuzzy-rule-match-score) crlf)) 

 
Одержана практична JESS – імплементація для введеної формальної конструкції предикатних запитів в 

системі обмежень та категорійній стратегії для нафтогазової предметної області підтверджує обґрунтованість 
вибраного напряму досліджень. 

Висновки. В даній статті введено формально-логічні конструкції для оперування з коефіцієнтами 
впевненості при побудові предикатних запитів та їх модифікації в інтелектуальних інформаційних системах на 
основі баз даних та знань нафтогазової предметної області. В якості відправної точки дослідження використано 
існуючі шаблони Java Expert System Shell, такі як: deftemplate, defrule, defquery. Практичне значення та 
новизна пропонованого підходу полягають в використанні системи обмежень як шаблону виконання 
предикатного запиту та категорійної стратегії, як шаблону його модифікації. Подальші дослідження даного 
напряму будуть спрямовані на імплементацію теоретичних принципів концепції Constraints Programming у 
власному JAVA проекті експертної інформаційної системи для нафтогазової предметної області. 
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РОЗРОБЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ  
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ВЗУТТЯ 

 
В статті розглянута постановка задачі підвищення ефективності забезпечення виробництва взуття 

та шляхи її вирішення 
 
Вступ. Виробничий процес забезпечення виробництва взуття, як і будь-який складний виробничий 

процес, потребує інформаційної підтримки. Вона має бути напрямлена на підвищення ефективності згаданого 
процесу і знаходження оптимального рішення в сучасних умовах ринкових відносин. До такого рішення 
відносяться наступні основні задачі: 1) формування пакету замовлень згідно із запланованим об’ємом та 
номенклатурою взуття, що має бути виготовленим (при цьому має бути розрахована окупність); 2) підтримка 
прийняття рішення щодо комплектації виробів сировиною та іншими матеріалами (тобто, яка сировина, у якій 
кількості і де вона має бути придбана). При цьому мають бути враховані характеристики, що пов’язані з місцем 
придбання сировини, а саме: репутація фірм, у яких має бути придбана сировина, надійність постачальників 
матеріалів, з котрих виготовляється виріб, відповідність якості матеріалів задекларованим характеристикам, 
ціна сировини, можливості авансу для виробника постачальником комплектуючих продукції, відстань до 
постачальників та інші характеристики. 

Актуальність. Помилки у врахуванні показників, що відповідають цим характеристикам, призводять 
до серйозних негативних наслідків, у тому числі і до банкрутства фірми. Так, в Україні збанкрутували 
більшість фірм, що займались виробництвом взуття. Це, зокрема, такі фірми, як Вінницька взуттєва фабрика за 
таких причин: відсутність ринку збуту та нових видів продукції, невідповідність чисельності робітників і 
управлінського персоналу до об’ємів продукції, що виготовлялась і реалізовувалась; збільшення вартості 
продукції; невідповідність продукції, що реалізовувалась, витратам підприємства; невідповідність основних 
постійних витрат (утримання споруд та обладнання – виробниче, енергопостачання) об’ємам, якості продукції, 
що виготовлялась, та вимогам ринків збуту; невідповідність продукції вимогам сучасності та інше. 
Збанкрутували 1-а, 4-а, 6-а Київські взуттєві фабрики за зазначених вище причин, а також за причини 
місцезнаходження підприємств, неконкурентноздатної ціни на продукцію та інших факторів. 

Відповідні експертні дослідження характеристик і параметрів процесу забезпечення виробництва 
взуття ВАТ «Взуттекс» (м. Хмельницький) представлені у табл. 1. 

Постановка задачі та шляхи її вирішення. У зв’язку з важкоформалізованістю згаданих раніше задач 
та особливостями їх вирішення, пов’язаними, зокрема, з тим, що автоматизована система, котра має вирішувати 
ці задачі, є людино-машинною системою (ЛМС) [1] з обмеженим людським фактором, тобто системою 
підтримки прийняття рішень (СППР) [2 – 4], природним є намагання перекласти функції розуму людини на 
підсистему штучного інтелекту. 

 
Таблиця 1 

Експертні оцінки постачальників комплектуючих для ВАТ «Взуттекс» (м. Хмельницький) 
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1 2 3 4 5 6 
Шкіра 

ЗАТ «Чинбар» 4 4 5 700 5 
ТОВ «Лайк» 4 4 2 700 4 
ТОВ «Укркожінвест» 4 4 2 700 5 
СП «Ашона 
интернейшл» 
Індія 

5 5 1 700 2 

ВАТ «Шкір-Кон» 
м. Донецьк 

5 1 5 2300 1 

ПП «Кущак» 
м. Бердичів 

2 2 4 320 1 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 

Підошва 
ВАТ «Вулкан-Провекс» 
м. Київ  

5 3 5 700 4 

ТОВ «Імекс» 
м. Київ 

5 5 5 700 5 

Компанія ЛКК 
м. Київ 

5 4 5 700 2 

«Валтекс» 
Київська обл. 

1 5 4 650 1 

ТОВ «Неланд» 
Київська обл. 

5 5 3 600 3 

Клей 
ТОВ «Імекс» 
м. Київ 

5 5 5 700 5 

ТОВ «Нова-Родина» 
м. Львів 

5 5 5 500 1 

ПП «Гаврусь» 
м. Львів 

5 4 5 500 3 

ТОВ «Мадекоп» 
м. Львів 

5 5 3 500 1 

Цвяхи 
ЗАТ «Текс Темп» 
Монополіст 

5 1 4 700 1 

Нитки 
ТОВ «Галант» 
м. Київ 

4 5 5 700 5 

ТОВ «Легпромсервіс» 
м. Київ 

5 3 3 700 1 

Задник 
ПП «Колодка» 5 5 5 300* 5 
ТОВ «ЛКК» 
м. Київ 

4 3 5 700 1 

Устілка 
ЗАТ «Чинбар» 3 3 5 700 5 
ТОВ «Слава» 
м. Васильків 

5 5 5 700 5 

Тара Гофроскриньки 
ТОВ «Грос» 3 5 5 0 3 

Устілка і Голенок 
ПП «Осика» 5 5 5 0 5 

Шнурки 
ПП «Марценюк» 5 3 5 0 5 
ПП «Бєляєв» 
м. Харків 

5 5 5 0* 5 

Тканина 
ТОВ «Мануфактура» 5 5 5 0 5 

Голки, запчастини, машини 
ТОВ 
«Укртяжмашсервіс» 
м. Київ 

5 3 4 700 1 

ІВ КП «Навігатор» 
м. Харків 

5 5 4 0* 1 

Примітка: * – доставка на підприємство. Експертні оцінки проводяться за п’ятибальною системою. 
 
У цьому випадку чим більше штучний інтелект системи буде наближатися до природного інтелекту 

людини-фахівця у даній галузі, тим більша буде ймовірність правильного розв’язку СППР із штучним 
інтелектом неструктурованих та слабкоструктурованих задач. Але поки штучний інтелект СППР такого типу не 
зрівняється з інтелектом особи, що приймає рішення (людини-фахівця), то домінантним у назві системи буде 
слово “підтримка”. І тільки при повному усуненні людського фактору при розв’язку згаданих задач СППР 
перетворяться у системи прийняття рішень (СПР). Частина функцій у такому випадку залишиться за людиною. 
Зокрема, функція контролю за функціюванням СПР назавжди залишиться за людиною. 
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В загальному, під прийняттям рішень розуміють особливий процес діяльності людини, котрий 
напрямлений на вибір найкращого варіанту дій [2, 3, 5 – 10]. Притаманний людині інтелект дає їй можливість 
швидко оцінювати ситуації, що складаються в процесі трудової діяльності, виділяти головне і відкидати 
другорядне, порівнювати суперечливі оцінки, доповнювати невизначеність своїми догадками і таке ін. Людину, 
котра здійснює вибір найкращого рішення, називають особою, що приймає рішення. 

Процес прийняття рішень передбачає наступні етапи: а) поставу задачі прийняття рішення; б) опис 
множини альтернатив; в) дослідження багатокритеріальних задач; г) розроблення чи вибір методів розв’язку 
задач оптимізації. 

Крім вищезгаданих понять теорії прийняття рішень, до основних відносять такі поняття, як 
“альтернативи” та “критерії”. 

Під альтернативами у теорії прийняття рішень розуміють варіанти розв’язків чи дій. Для постанови 
задачі прийняття рішень процесу забезпечення виготовлення взуття є в наявності досить багато підзадач, які 
можуть мати різні варіанти розв’язків та різні вхідні параметри. Тому постанова задачі у такому вигляді в 
принципі можлива. 

Варіанти розв’язків у сучасній теорії і методах прийняття рішень характеризуються різними 
показниками чи параметрами. З математичної точки зору розробка моделі прийняття рішень зводиться до 
відображення, яке дозволяє довільному вектору параметрів процесу, зокрема у нашому випадку, процесу 
забезпечення виготовлення взуття, поставити у відповідність один або кілька можливих алгоритмів діяльності 
особи, що приймає рішення. 

Показники чи параметри процесу забезпечення виготовлення взуття будемо називати критеріями 
(ознаками, факторами, атрибутами), як і для будь-яких процесів взагалі. Критеріями оцінки альтернатив 
називають показники прийнятності (чи неприйнятності) для того, хто здійснює процес вибору альтернатив 
[11]. Основою для вибору критеріїв групування є виділення позитивних і негативних ознак альтернатив. Серед 
них найчастіше за все є вартість і ефективність. Такі групи критеріїв є, як правило, незалежними. 

Виходячи з аналізу характеристик і параметрів процесу забезпечення виробництва взуття та важливості 
і належності особи (осіб), що приймає рішення, до спеціалістів-фахівців, виключаючи повністю її вплив на 
процес, що розглядається, неможливо. Тому на сьогодні для вирішення задачі підвищення ефективності 
згаданого процесу краще застосовувати інтелектуальні СППР. 

Висновки 
Як показали дослідження, на сьогодні традиційні підходи до забезпечення процесу виготовлення взуття 

себе не виправдали. Задачі ефективного забезпечення виготовлення взуття є важкоформалізованою та 
неструктурованою задачею. Тому для її вирішення пропонується застосовувати систему штучного інтелекту, 
зокрема інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень для забезпечення виготовлення взуття. 
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ВИНАЧЕННЯ ЗАКОНІВ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ 
НЕЙРОННИМИ ТА НЕЙРОПОДІБНИМИ МЕРЕЖАМИ 

 
В статті наведені результати системних досліджень законів автоматизованого опрацювання 

інформації нейронними мережами мозку людини за період з XX по XXI сторіччя. Показано якісні 
характеристики еволюції інтелекту людини та цивілізації в цілому. Визначено, що цивілізації на планеті Земля 
існують в режимі автоколивань. 

 
Визначення законів автоматизованого опрацювання інформації нейронними мережами мозку людини в 

динаміці їх розвитку є найважливішою проблемою функціонування цивілізації. Так само, як неможливо зайти в 
ту саму воду річки з плином часу, так само закони автоматизованого опрацювання інформації нейронними 
мережами мозку людини в динаміці їх розвитку будуть апріорно різними. 

Дослідження законів автоматизованої переробки інформації нейронними та нейроподібними мережами 
виступає як комплексна проблема, де в складному взаємозв’язку переплітаються й експериментальні задачі, і 
задачі моделювання, аналізу, і задачі оцінки оптимальності конструктивних рішень. Головною ж трудністю є 
те, що ці дослідження потребують вирішення і фундаментальних, і прикладних проблем. 

В науковому товаристві, яке займається дослідженнями в області природничих наук, є повне розуміння 
необхідності впровадження системного аналізу діяльності мозку людини тому, що це випливає з самого 
алгоритму процесу пізнання (Берталанфі (1956)). Однак, накопичивши до даного часу велику кількість 
розрізнених експериментальних даних, природничі науки потребують узагальнюючих методологічних теорій, 
які б об’єднали результати диференціального аналізу на рівні законів побудови та функціонування 
матеріальних систем. 

Відносно фундаментальних проблем визначення конструкції „Розуму” основні труднощі виникають 
через методологію, яка характерна незавершеністю алгоритму досліджень – фундаментальні дослідження 
завершуються тільки неопрацьованими експериментальними даними, в кращому випадку – числом і формулою, 
а не доводяться до фінішного стану – визначення конструкції системи. Наприклад, на даний час, невідомими є 
конструкції одиничних елементів „Розуму” і конструкції „Розуму” в цілому, конструкції атому, планети Земля, 
Сонця, Сонячної системи та людини. І це не дивлячись на достатньо розроблені вченими методи системного 
аналізу (Месарович М., Мако М., Такахара І., Нечипоренко В.І., Касті Дж., Уємов А.І., Р.П. Поплавський, 
Норберт Вінер, A. Rosenblueth, N. Wiener and J.Bigelow, Г. Хакен, Д.С. Чернавський, П. Гленсдорф, І. Прігожин, 
Ю.Л. Клімонтович, N. Wiener, Л.А. Блюменфельд, Ю.Л. Клімонтович). 

Визначити конструкцію системи можна тільки при інтердисциплінарному підході до фундаментальних 
проблем науки. Тобто, основою досліджень повинен бути інтердисциплінарний конструкторсько-технологічний 
системний аналіз при використанні методів сучасного структурного системного аналізу в рамках єдиної теорії 
побудови конструкцій автоматичних систем [1]. 

Метою роботи є проведення якісних досліджень еволюції законів автоматизованої переробки 
інформації нейронними мережами мозку людини. Робота проводиться в рамках науково-дослідної теми 4Б-2007 
(0107U000955): «Дослідження системних характеристик природних інтелектуальних структур» Хмельницького 
національного університету. 

В основу дослідження автор ставить наступні свої гіпотези [2]: 
1. Природа поняття „Розум” є чисто технічною. 
2. „Розум” і „Інтелект” мають конкретну визначену конструкцію. 
3. Структура конструкції „Розуму” є фрактальною. Це означає, що попередній фрактал може існувати 

без наступного, але не навпаки. Тому вирішення вказаних вище проблем потребує глобального підходу, який 
включає розгляд структур формування „Розуму” як мінімум на рівні Сонячної системи. 

Для вирішення поставленої мети об’єднаємо результати відомих досліджень природних і штучних 
інтелектуальних структур. 

В науково-технічних програмах Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України і Інституту 
проблем штучного інтелекту НАН України в останні роки була поставлена задача створення інтелектуальних 
комп’ютерних систем та робототехнічних засобів, які б відповідали сучасним вимогам і можливостям. 

Аналіз наукових праць вчених Попова Е.В. і Фрідмана Г.Ф., Тимофеева А.В., Ющенко А.С., Valavanis 
K.P., Saridis O.N., Шевченко А.И., Матищенко С.В., Дарінцева О.В., Мігранова А.Б., Кусимова С.Т., Ільясова 
Б.Г., Мунасіпова Р.А. показує, що в інтелектуалізованих системах керування роботами широке застосування 
отримали лише конкретні алгоритми інтелектуалізації. Але інтелектуальний робот (ІР), як і людина, є дуже 
складною системою і тому для його системи керування потрібно використовувати загальноінтелектуальні 
процедури, придатні для вирішування широкого класу задач функціонування робота в режимі масштабу 
реального часу. 

Перелік вище приведених наукових робіт зі створення ІР дозволяє чітко виділити в системах керування 
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символьний спосіб подання інформації, який склався як технологія роботи з готовою інформацією і знаннями, 
що базуються на формальній логіці, що є характерним для сучасних комп’ютерів. Одним з найбільш 
поширених способів реалізації систем штучного інтелекту (СШІ) є його подання у вигляді програм для ЕОМ. 

Основою ІР є система штучного інтелекту. Зміст наукових робіт по створенню ІР дозволяє чітко 
виділити в системах керування символьний спосіб представлення інформації, це є характерним для сучасних 
комп’ютерів. В табл. 1 показані порівняльні ознаки систем обробки даних (СОД). 

 
Таблиця 1 

Ознаки обробки даних:  Технічні СОД Біологічні СОД 
Спосіб представлення інформації. Символьний Образний 
Тип запам’ятовуючого середовища Дискретний Розподілений 
Спосіб доступу до інформації. Адресний Асоціативний 
Сумісництво функцій збереження і 
переробки інформації. 

Розділений Суміщений 

Спосіб процесу обробки інформації. Алгоритмічний Самоорганізований 
 
Створення СОД з п’ятьма біологічними ознаками є перспективним напрямом розробки ІР. Всі п’ять 

біологічних ознак СОД мають нейронні мережі, виконані з штучних нейронів. Тому створення СШІ на базі 
нейронних мереж повинно бути перспективним ІР. 

Для розуміння проблеми автоматизованої переробки інформації на нейроподібних структурах 
розглянемо поняття біологічного нейрона. 

В першому наближенні біологічний нейрон – це спеціалізована клітина, що має безліч коротких 
відростків – дендритів і один довгий відросток – аксон. У дендритах і аксоні можуть поширюватися електричні 
сигнали у вигляді послідовностей вузьких імпульсів, причому амплітуда цих імпульсів жорстко постійна, а 
інтенсивність сигналу кодується частотою проходження імпульсів один за другим. Аксон відрізняється від 
дендритів не тільки довжиною, але і функціонально: по дендритах імпульси біжать тільки до тіла нейрона, а по 
аксоні – тільки від тіла нейрона, тобто дендрити – це входи нейрона, а аксон – його єдиний вихід. Аксон має 
тисячі відгалужень, що тягнуться до дендритів інших нейронів і там утворюють синапси – контакти між 
нейронами. Синапс – це функціональний контакт, в якому мембрани двох нейронів не стикаються, а розділені 
щілиною, через яку електричний імпульс перестрибнути не може. Добігши по галузці аксона до синапсу, 
імпульс викликає виділення з мембрани свого нейрона особливої речовини – нейромедіатора, що швидко 
дифундує через щілину синапса до мембрани іншого нейрона і там впливає на спеціальні білкові комплекси – 
рецептори. Залежно від типу цих рецепторів синапс робить або збудливий, або гальмуючий вплив на 
приймаючий сигнал нейрон, а число рецепторів визначає коефіцієнт підсилення даного входу нейрона. 
Внаслідок своєї конструкції синапс має важливу властивість – кожен зв’язок між двома нейронами має свою 
вагу: позитивний у збудливих синапсів і негативний у гальмуючих, а величина цієї ваги може змінюватися в 
процесі настроювання мережі нейронів, тобто при її навчанні. 

Штучні нейроподібні мережі (НМ) будуються за принципом організації та функціонування їх біологічних 
аналогів. Штучна нейроподібна мережа складається з множини однакових елементів, де біологічний нейрон 
моделюється як пристрій з багатьма входами і одним виходом. Кожному входу х ставиться у відповідність деякий 
ваговий коефіцієнт w, який характеризує пропускну здатність каналу і він оцінює міру впливу сигналу з цього 
входу х на сигнал на виході y. В тілі нейрона проходить зважене сумування вхідних збуджень – комбінований 
вихід s , і далі це значення є аргументом нелінійної функції активації нейрона ( )sFн . 

В створенні штучного інтелекту роботів вже знайшов застосування конекціоністський підхід, в основу 
якого покладена спроба безпосереднього моделювання розумової діяльності людського мозку. Вважається, що 
мислення людини є здебільшого асоціативним, і тому для створення СШІ можуть бути використані системи, в 
основу яких покладено принцип асоціації. Так, в Таганрозькому радіотехнічному інституті під керівництвом 
професора Н. А. Каляєва розвивається новий підхід до проблеми побудови систем керування інтелектуальними 
роботами, основою якого є нейроподібні структури. В результаті розроблені теоретичні і практичні основи 
побудови таких систем. Проведені розробки експериментальних зразків інтелектуальних роботів, призначених 
для дослідження інших планет Сонячної системи (Марса) в рамках російської космічної програми. Ці зразки ІР 
пройшли випробування в умовах півострова Камчатка, які підтвердили їх працездатність і ефективність. В 
основу розробки нейропроцесорних систем ІР покладені нові пристрої побудови систем обробки інформації, які 
базуються на сучасних представленнях про структурну організацію та механізм функціонування нейроних 
мереж мозку. Такий підхід дозволяє створити системи, орієнтовані на вирішення складних задач технічної 
кібернетики і СШІ. 

А. А. Ждановим, Н. Б. Преображенським та М. В. Крижанівським в рамках проекту 4.5 програми 
„Інтелектуальні комп’ютерні системи” і проекту РФФИ № 01-07-90308 пророблялась біонічна інтелектуальна 
адаптивна система керування мобільним роботом. Автори відзначають, що в побудові адаптивних систем 
керування досягнуто великих успіхів, але принцип адаптивного керування, який властивий біологічним 
системам, все ще залишається незрозумілим і не змодельований навіть в загальних рисах. 

„Адаптацію” слід розглядати, як властивість системи автоматично знаходити спосіб керування 
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об’єктом та автоматично змінювати цей спосіб при зміні властивостей цього об’єкту. Автори моделюють 
роботу нервової системи на рівні нейронів. Тобто знову використовується конекціоністський підхід створення 
СШІ з використанням нейроноподібних структур як більш перспективний, ніж створення СШІ на символьному 
принципі сучасних комп’ютерів. 

Авторами на основі концепції ААС методу (Autonomous Adaptive Control Method) була створена 
нейроподібна реалізація системи ААС, яка побудована на „елементній базі” зі спеціальних моделей нейронів і 
синапсів. Ця ААС використана в моделі мобільного робота Gnome #8 для недетермінованого середовища з 
цільовою функцією керування – напрацювання стереотипів поведінки при обході перешкод. Тому побудована 
керуюча система розглядається як нейроподібна модель дуже простої нервової системи. 

Автором проведена розробка конструкції квантового нейрокомп’ютера на базі нейроподібних структур [3]. 
Результати досліджень штучних нейроподібних структур дозволяють, при використанні певної 

методики, знову повернутися назад до біологічних нейронних структур та дослідити еволюцію нейронних 
мереж мозку людини в часі. Це є надзвичайно важливим для визначення законів розвитку цивілізації. 

А задуматися є над чим: серед наземних мешканців планети немає жодної живої істоти, тіло якої було б 
таким слабким і тендітним, абсолютно не захищеним від спеки і холоду, дощів і снігу, від укусів, травм, 
поранень, як тіло людини! Всі інші земні істоти обзавелися панциром і лускою, хутром і товстенною шкірою, 
жировим товстим шаром або густою шерстю, міцним кістяком, могутніми щелепами і гострими кігтями. І ця 
слабка істота з голою і ніжною шкірою, не здатна до довгого і швидкого бігу, лазіння по деревах і плавання 
(людина пливе із швидкістю 10-12 км/год, обганяючи тільки дрібних риб), живе і є здоровою до цих пір! 

Мозок автоматично, без втручання свідомості, підтримує життєдіяльність організму: легені дихають, 
серце б’ється, кишечник скорочується, підтримується температура тіла і т.д. Мозок виконує програму виживання, 
виходячи з небезпек, які зустрічаються на життєвому шляху, а також контролює проведення. Програма поведінки 
формується в ранньому дитинстві, коли дитина отримує травми, поразки, образи, помилки і перемоги. Людина не 
народжується запрограмованою. Вона формує свій світогляд в ранньому віці. Її погляди на життя залишаються 
незмінними. У міру надходження нової інформації мозок трохи коректує програму поведінки. 

Знання глобальних законів розвитку цивілізації визначається фундаментальними науками, і в першу 
чергу фундаментальними науками про суть людини. Проте цими питаннями в глобальному масштабі ніхто не 
займається. Явний пріоритет прикладних наук, як таких, що дають швидку віддачу, є ілюзорним бо найбільші 
помилки і з тяжкими наслідками, це помилки в концепції. Втрати через відсутність знань про суть людини 
можуть в мільярди разів перевершити доходи від всіх прикладних програм разом узятих. Розвиток західної 
моделі цивілізації обумовлений розвитком могутнього інтелектуального забезпечення, без якого неможливо 
було розвинути інфраструктуру життєзабезпечення на малопридатних територіях, куди творці цієї цивілізації 
були витиснені з колиски людства. Проте на певному етапі здалося, що досягнення здобуті інтелектом є 
константою і вже немає чого давати пріоритет інтелекту, що головне в житті – робити гроші. Але життя не 
константа і така неповага до інтелекту вже дає явні ознаки деградації західної моделі цивілізації. Гонитва за 
грошима, в першу чергу, привела до деградації освіти. Аналіз програм шкільної і вищої освіти показує, що 
кінець XX сторіччя відмічений різким зниженням рівня фундаментальної освіти конкретної людини. Навіть 
інтелектуальна еліта вже не має ні вищої, ні навіть середньої фундаментальної освіти. Зараз реальна освіта є 
фоновою, а оскільки сучасна інфраструктура життєзабезпечення цивілізації вимагає високого освітнього рівня 
суспільства, то вона стає некерованою. Свідоцтвом цього – зростаюча усесвітня економічна криза. Це результат 
грубих концептуальних помилок, зроблених людством в процесі розвитку цивілізації. Розділення наук на 
гуманітарні, біологічні, медичні і інженерні привело до деформації алгоритму мислення кожної категорії 
людей, зайнятих цими науками. 

Процес мислення представників гуманітарних наук, через відсутність фундаментальної освіти, 
повністю проходить у сфері фантазії. На «позицію» завжди з’являється «опозиція», і ні одні, ні другі не 
розуміють, що істина в цьому світі завжди конструктивна. Дуже вузька область дії представників інженерних 
наук і їх неповна фундаментальна освіта не дозволяє проводити компетентну оцінку впливу ухвалених рішень 
на екологічний стан планети, що фактично приводить зміні параметрів місця існування. 

Мікроскопічна за об’ємом фундаментальна освіта в біології і медицині, за якістю – енциклопедична 
(пасивна), а не функціонально – активна, повна відсутність аналітичного мислення (аналітичне мислення 
спеціально не розвивається, тому що лікар повинен працювати по протоколу) призвела до того, що учені, що 
вивчають людину, будучи випускниками медичних інститутів, здатні в дослідженнях проводити тільки 
диференціальний аналіз, і то в обмежених прибудовах, по суті всліпу, не розуміючи, що шукають, і це все 
робиться з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії. 

За два сторіччя «кантування чорного ящика» під назвою «людина» нарешті досліджена певна 
елементна база людського організму, і то завдяки зусиллям основних трудівників XX сторіччя – фахівців з 
біохімії, молекулярної біології клітини і генетики людини, а фахівці з нормальної фізіології людини, 
сховавшись за досягненнями цих наук, тихо просиділи кінець XX сторіччя, абсолютно не розуміючи свою роль 
в пізнанні людини, в правильній побудові держави і в розвитку цивілізації. У сьогодення невідомі ні 
конструкція людини, ні принципи її функціонування. Більш того, невідома до кінця конструкція жодного 
органу організму людини. Підручники по біології і нормальній фізіології людини, в системному плані, є 
хаотичним набором необробленого експериментального матеріалу. 

Маніакальне прагнення учених, що не мають навіть елементарних знань по системному аналізу, 
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використовувати результати диференціального аналізу клітини і геному людини для медикаментозного 
лікування людей, просто злочинно. Викидаються «на вітер» десятки мільярдів доларів, не розуміючи, що таке 
СНІД, абсолютно немає розуміння чим є віруси в загальному плані, що таке регуляторні речовини, і що 
найдивовижніше, таке завдання навіть не ставиться, що свідчить про те, що в середовищі учених немає знань 
по елементарному алгоритму процесу пізнання. І при такому стані науки ні валеологія, ні санологія, далі 
«кантуя черный ящик», не дадуть, і вже видно, що не дадуть ніяких результатів. Саме тому до цих пір немає 
системи живлення здорової людини, саме тому трильйони тонн хороших продуктів харчування, 
перетворюються на малопридатні для живлення сурогати, для виведення яких з організму потрібно витрачати 
енергію. Такий стан науки про людину на планеті свідчать про провал цих досліджень. Учені не тільки не 
можуть вирішувати сучасні задачі дослідження людини, а вони навіть не в змозі провести їх постанову, що 
свідчить про недостатню професійну підготовку (що, можливо, добре для дуже вузької спеціалізації, але просто 
неприпустимо для ученого). Тобто на цій планеті, в даний час, ніхто професійно людиною не займається і не 
може займатися через відсутність елементарної фундаментальної освіти. Кожна наука проходить стани 
дитячого віку, але в даному випадку дитинство явно затягнулося (вже давно є ситуація коли «за деревами лісу 
не видно»), а це вже інфантилізм. І необхідна не тільки інша методика, але і інші знання, яких не дає сучасна 
фундаментальна освіта. 

Аналіз досліджень сутності людини за I-II тисячоліття показав, що на даний час є повний провал цього 
напряму. І вихід з цього становища і у біологічних науках, і у науковій медицині не передбачається. Причини 
такого стану досліджень сутності людини: по-перше – грубі помилки цивілізації в організації освітніх програм, 
через що в цих науках є повна відсутність сучасних фундаментальних знань і направленого розвитку 
аналітичного мислення; по-друге – основним інструментарієм у системному аналізі є дитячий філософський 
примітивізм; по-третє – настільки вузька спеціалізація, що вчені, які працюють навіть близьких напрямках, 
один одного не розуміють; по-четверте – основною продукцією досліджень сутності людини є 
експериментальна емпірика, але експериментальний матеріал практично зовсім не обробляється, а просто 
складується, навіть підручники по нормальній фізіології людини, генетиці і молекулярній біології є хаотичним 
набором неопрацьованого експериментального матеріалу. 

На основі вище приведених даних та досліджень інтелектуальних систем [4,5] встановлена структурна 
схема інтелектуальної системи (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Структурна схема інтелектуальної системи 

 
При відсутності окремих або всіх блоків на рис. 

1 система не є інтелектуальною. Така система починає 
продукувати спам С (непотрібна інформація). На рис. 2 
показано якісний рівень продукування спаму С за 
період з XX по XXI сторіччя деякими суб’єктами 
цивілізації (гуманітаризм, математика, конструкторські 
дисципліни). 

На рис. 3 показано якісні показники залежності 
рівня інтелектуального розвитку (РІР) суб’єктів 
цивілізації від часу t. З графіків видно, що РІР суб’єктів 
цивілізації і цивілізації в цілому на початок XXI 
сторіччя різко падає. Це означає, що цивілізації на 
планеті Земля існують в режимі автоколивань (рис. 4), 
тобто періодів розвитку, коли стан нейронної мережі 
мозку людини, дозволяє популяції людей розвиватись і 
періодів деградації коли стан нейронної мережі знижує 
можливість існування людини, причому переключення з 
розвитку на деградацію є досить різким. 

 
Рис. 2. Продукування спаму деякими суб’єктами цивілізації 
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Рис. 3. Динаміка рівня інтелектуального розвитку 

суб’єктів цивілізації 
 

А    Б 
Рис. 4. А – Розвиток цивілізації; Б – Режими саморегулювання – 1 і 
інтелектуального регулювання – 2  (t1 – період автоколивань; t2 – час 

розвитку цивілізації; t3 – час деградації цивілізації) 
Отже, не дивлячись на великий об’єм пам’яті нейронних мереж мозку людини цей об’єм є обмеженим і 

при його заповненні адаптивна система перетворюється в програмну. Це і пояснює якісну картину графіків на 
рис. 2,3,4. 

Висновки 
1. Рівень інтелектуального розвитку суб’єктів цивілізації і цивілізації в цілому за період з XX по XXI 

сторіччя залежить від часу і на початок XXI сторіччя різко падає. Причини такого стану: по перше – грубі 
помилки цивілізації в організації освітніх програм, через що в освіті є повна відсутність сучасних 
фундаментальних знань і направленого розвитку аналітичного мислення; по друге – основним інструментарієм 
у системному аналізі є дитячий філософський примітивізм; по третє – настільки вузька спеціалізація, що вчені, 
які працюють навіть близьких напрямках, один одного не розуміють; по четверте – основною продукцією 
досліджень сутності людини є експериментальна емпірика, але експериментальний матеріал практично зовсім 
не обробляється, а просто складується. 

2. В процесі еволюції цивілізації людина з адаптивної системи перетворюється в програмну. 3. 
3. Визначено, що цивілізації на планеті Земля існують в режимі автоколивань. 
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СТРУКТУРА КСОУ ДИНАМІЧНОЇ ТРАЛОВОЇ СИСТЕМИ 
 
Дана порівняльна характеристика програмних модулів КСОУ, створених для деяких керованих 

об'єктів з використанням мов програмування: 
- Visual Basic for Application, 
- Visual Studio C++. 
 
В [1], [2] розглянута динаміка тралової системи—зв’язки “траулер-трал”, рух якої можна описати 

наступною системою диференціальних рівнянь: 
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де  ϕϕ++ϕ= sin22222 klu  ulkVD && ,   Pl  - Rc =  α-1900u+400. 
Механіка зв’язки “траулер-трал”, значимість змінних і параметрів детально описана в  [2]. Для  (1)  

враховано, що 0=l& , γ=0, u&  — достатньо мала величина. Параметри:  m, µ , k , P, ρ, cD, cT, γ, mc, f — задані 
постійні величини, l(t) — задана кусково-лінійна функція. 

Якщо ввести позначення   ω=ϕ& ,   тоді  (1) можна записати у вигляді: 
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В [2], [3] описана постановка задач оптимального управління динамікою тралової системи, в  [3] 
приведено розв’язання двох таких задач при допомозі принципу максимуму Понтрягіна. На основі приведених 
в [2], [3] алгоритмічних схем побудовано КСОУ—комп’ютерну систему оптимального управління динамікою 
зв’язки “траулер-трал”. Створена КСОУ для даного технічного об'єкта—морського рибальського траулера, 
може використовуватися для інших технічних об'єктів (динамічних систем), що задовольняють вимогам  
[2], [3]. Такі КСОУ є відповідно до  [3] системами прийняття рішень—інтелектуальними системами прийняття 
рішень. 

Створено два варіанти КСОУ на основі: 
1. Visual Basic for Applications;  
2. Visual Studio C++.  
Кожна така КСОУ, як і задана, цілком вірогідно, може складатися з наступних розділів—Головне меню 

КСОУ може мати наступні пункти: 
1. Підготовка початкових даних;  
2. Вибір початкових даних;  
3. Керування об’єктом;  
4. Результати керування об’єктом. 
Основні етапи підготовки початкових даних розділу I є наступними:  
1. Збір числових значень основних параметрів динамічної системи, які явним чином можна визначити 

(виміряти) або задати з практичних міркувань;   
2. На основі відомих параметрів визначити, як наприклад в  [2], основні параметри із рівнянь руху 

динамічної системи у вигляді таблиць початкових даних;   
3. Маючи в таблицях початкових даних робочі діапазони основних параметрів, вибрати з таких таблиць 

початкові дані для розв’язання задач керування, як в  [2], [3]. 
В КСОУ, яка побудована на основі  VBA згідно з  [5], [6], для побудови таблиць початкових даних 

розділу I можна скористатися стандартними процедурами з потужної бібліотеки стандартних процедур, котрою 
володіє  VBA на рівні кращих мов програмування. Фрагменти звертання до стандартних процедур VBA можна, 
наприклад, записати: 

- Знаходження коренів трансцендентних рівнянь 
ActiveCell.GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("A10") 
- Знаходження коренів систем нелінійних рівнянь 
SolverOk SetCell:="$C$25", MaxMinVal:=2, ValueOf:="0", ByChange:="$A$25" 
SolverSolve 
В розділі IV для отриманих розв’язків побудову діаграм звертанням до стандартних процедур можна 

зробити фрагментом такого програмного коду: 
Range("A2:V4").Select 
Application.CutCopyMode = False 
Charts.Add 
ActiveChart.ChartType = xlLine 
ActiveChart.SetSourceData Source:=Sheets("Diagr").Range("A2:V4"), PlotBy:= _ 
xlRows 
ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsObject, Name:=" Diagr" 
With ActiveChart 
HasTitle = False 
Axes(xlCategory, xlPrimary).HasTitle = False 
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Axes(xlValue, xlPrimary).HasTitle = False 
End With 
ActiveChart.SeriesCollection(1).Select 
Selection.Delete 
VBA має гарні можливості створення меню багаторівневого виду, проектування яких реалізовано, 

наприклад, фрагментом наступного програмного коду: 
Set StrokaMenu = CommandBars.ActiveMenuBar 
Set MenuSU = StrokaMenu.Controls.Add(Type:=msoControlPopup, _ 
   Before:=12, Temporary:=True) 
MenuSU.Caption = "Комп'ютерна Система Управління" 
Set Komanda = MenuSU.CommandBar.Controls _ 
   .Add(Type:=msoControlPopup, Before:=1) 
Komanda.Caption = "Підготовка Початкових даних" 
Set RjadokMen1 = CommandBars.ActiveMenuBar 
Set Men1 = RjadokMen1.Controls.Add(Type:=msoControlPopup, _ 
   Before:=13, Temporary:=True) 
Set Komanda = Men1.CommandBar.Controls _ 
   .Add(Type:=msoControlButton, ID:=2949, Before:=1) 
Komanda.Caption = "Розв'яз.нелінійних рівнянь" 
Komanda.OnAction = "Rivnannja" 
Komanda.Style = msoButtonCaption 
Set Komanda = Men1.CommandBar.Controls _ 
   .Add(Type:=msoControlButton, ID:=2949, Before:=2) 
Komanda.Caption = "Розв'яз.нелінійних систем" 
Komanda.OnAction = "NelSystem" 
Komanda.Style = msoButtonCaption 
Володіючи добрими вищенаведеними можливостями, мова програмування  VBA, будучи мовою досить 

нескладною, має цілий ряд істотніх недоліків: 
- Програмні коди, що реалізовані на  VBA, у цілому є досить громіздкими. 
- Програмні коди, написані на  VBA, прив'язуються до програмного додатку, у середовищі якого 

вони створюються, і не можуть самостійно функціонувати поза програмним додатком, залишаючись лише 
процедурною одиницею, що дозволяє лише звертання через головний програмний код, написаний на іншій, 
незалежній мові програмування. 

- Робота програмних кодів, що реалізовані на  VBA, є досить повільною. 
До великого недоліку  VBA при створенні КСОУ варто віднести і труднощі, що зв'язані з організацією 

циклів, у яких необхідно адресне звертання до комірок і одночасне використання стандартних процедур на 
платформі MS Excel при створенні таблиць початкових даних: 

Range("A11").Select 
ActiveCell.FormulaR1C1 = _ 
"=(R4C6+R4C8*R4C7*R[-1]C4/2)*COS(R10C1)-(R4C9+R4C10)*R8C7^2*SIN(R10C1)-R4C11*R4C7*R[-

1]C4/2*R8C7^2*SIN(R10C1)^2" 
k = 0 
For I = 1 To 5 
Selection.Copy 
Call RuchB 
ActiveSheet.Paste 
Call RuchH 
ActiveCell.GoalSeek Goal:=0, ChangingCell:=Range("A10") 
Range("A10").Select 
Call FormN5 
Selection.Copy 
ActiveCell.Offset(k, 4).Range("A1").Select 
ActiveSheet.Paste 
ActiveCell.Offset(2, -4).Range("A1").Select 
k = k + 1 
Next I 
Відповідно до  [7], [8], більш продуктивною і швидкодіючою можна побудувати КСОУ, 

використовуючи необмежені можливості мови програмування Visual Studio С++—ефективної мови для 
розробки найкращих систем програмного забезпечення. 

Не маючи деяких стандартних процедур, на MicroSoft Visual Studio 2005  їх можна легко 
запрограмувати, володіючи методами наближених обчислень. Наприклад, знаходження розв’язків нелінійних 
(трансцендентних) рівнянь легко реалізуються наступними версіями програмного коду—мають вигляд: 

- Методом хорд: 
float f(float x) 
{ 
 return x*x - 2*x + 1; 
} 
double ChordMethod (double a, double b, double eps) 
       { 
 double dPreviousX, dCurrentX; 
 dCurrentX = a; 
 do 
 { 
  dPreviousX = dCurrentX;  
  if (f(dPreviousX) < eps) 
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  { 
   return dPreviousX; 
  } 
  if (f(dCurrentX) < eps) 
  { 
   return dCurrentX; 
  } 
  dCurrentX = (dPreviousX * f(b) - f(dPreviousX) * b) / 
     (f(b) - f(dPreviousX)); 
 } 
 while ((dCurrentX - dPreviousX) > eps ); 
 return dCurrent; 
} 
- Методом поділу відрізка навпіл: 
char szFunction[] = "x*x - 2*x + 1"; 
float fNumverValue(0); 
float fCoefArray[SIZE]; 
int nCoefQuantity(0); 
int nPowerArray[SIZE]; 
int nSignArray[SIZE]; 
int Number (char *szTemp, int nIndex) 
{ 
 double dTemp = 0.1; 
 for (fNumverValue = 0; (isdigit (szTemp[nIndex])); nIndex ++) 
  fNumverValue = fNumverValue*10 + szTemp[nIndex] - '0'; 
 if (szTemp[nIndex] == '.') 
 { 
  nIndex ++; 
  while (isdigit(szTemp[nIndex])) 
  { 
   fNumverValue = fNumverValue + (szTemp[nIndex] - '0')*dTemp; 
   dTemp *= 0.1; 
   nIndex ++; 
  } 
 } 
 return nIndex; 
} 
void FindFuncEl(char *szTemp, int nStrLen) 
{ 
 int  i(0), nStep(0); 
 while(i < nStrLen) 
 { 
  if (isdigit(szTemp[i])) 
  { 
   i = Number(szTemp, i); 
   if (szTemp[i] == '*') i ++; 
   else MessageBox(NULL, _T("uncorrect function"), _T("Error"),  
MB_ICONHAND); 
  } 
  else if(szTemp[i] == 'x') fNumverValue = 1; 
    else MessageBox(NULL, _T("uncorrect function"), _T("Error"),  
MB_ICONHAND); 
  while (i < nStrLen) 
  { 
   if (szTemp[i] == 'x'){ nStep ++; i ++;} 
   else if ((i < nStrLen)&&(szTemp[i] == '*')) i ++; 
  } 
  fCoefArray[nCoefQuantity] = fNumverValue*nStep; 
  nPowerArray[nCoefQuantity] = nStep - 1; 
  nCoefQuantity ++; 
 } 
 fNumverValue = 0; 
} 
void FunctionParser() 
{ 
 char szTemp[SIZE]; 
 int  i(0), j(0); 
 int  nStrLen; 
 nStrLen = strlen(szFunction); 
 while(i < nStrLen) 
 { 
 while ((i < nStrLen)&&(szFunction[i] != ' ') && (szFunction[i] != '+') && (szFunction[i] 

!= '-') ) 
  { 
   szTemp[j] = szFunction[i]; 
   j ++; 
   i ++; 
  } 
  FindFuncEl(szTemp, j); 
  while((i < nStrLen)&&(!isdigit(szFunction[i])) &&  
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     (szFunction[i] != 'x') && (szFunction[i] != '+') &&  
     (szFunction[i] != '-')) i ++; 
  if (szFunction[i] == '+')  
   { 
    nSignArray[nCoefQuantity - 1] = 1;  
    while((!isdigit(szFunction[i])) && (szFunction[i] != 'x')) i ++; 
   } 
  else if (szFunction[i] == '-') 
   { 
    nSignArray[nCoefQuantity - 1] = 2; 
    while((!isdigit(szFunction[i])) && (szFunction[i] != 'x')) i ++; 
   } 
  j = 0; 
 } 
} 
float FindDerivative(float x) 
{ 
 float fResult(0); 
 float fTempValue(0); 
 int  i(0); 
 FunctionParser (); 
 fTempValue = pow(x, nPowerArray[i]); 
 fTempValue *= fCoefArray[i]; 
 fResult  = fTempValue;  
 i ++; 
 while(i < nCoefQuantity) 
 { 
  fTempValue = pow(x, nPowerArray[i]); 
     fTempValue *= fCoefArray[i]; 
  switch(nSignArray[i - 1]) 
  { 
   case 1:fResult += fTempValue; break; 
   case 2:fResult -= fTempValue; break; 
  } 
  i ++; 
 } 
 return fResult; 
} 
//************************************************************************************ 
int nNumberIteration = 0; 
double DivideMethod(double a0, double b0, double eps) 
{ 
 double fAlpha; 
 if (f(a0) < eps) 
 { 
  return a0; 
 } 
 if (f(b0) < eps) 
 { 
  return b0; 
 } 
 fAlpha = f((a0 + b0)/2); 
 nNumberIteration ++; 
 if ((fAlpha == 0) || ( fabs(fAlpha) < eps)) return (a0 + b0)/2; 
 return (fAlpha >= 0) ? DivideMethod((a0 + b0)/2, b0, eps) : DivideMethod(a0, (a0 + 

b0)/2,  
eps); 
} 
Знаходження розв’язків систем нелінійних рівнянь методом простої ітерації легко реалізується за 

допомогою програмного коду: 
#define DERIVATIVE_STEP   0.0001 
typedef struct tagARG 
{ 
 double x; 
 double y; 
 tagARG& operator += (const tagARG& arg2) 
 { 
  x += arg2.x; 
  y += arg2.y; 
  return *this; 
 } 
 bool operator == (const tagARG& arg2) 
 { 
  return x == arg2.x && y == arg2.y; 
 } 
} ARG; 
typedef double (*FUNCTION)(const ARG& p_arg); 
double L = 1.0; // l = 1(0.1)10 
double A = 1.0; // a = 1(0.1)10 
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double func0(const ARG& p_arg) 
{ 
 return sin(p_arg.x + p_arg.y) - 1.6 * p_arg.x; 
} 
double func1(const ARG& p_arg) 
{ 
 return L * p_arg.x * p_arg.x + p_arg.y * p_arg.y - A; 
} 
double derivative(FUNCTION p_func, const ARG& p_arg, bool p_bDerivX) 
{ 
 ARG arg1 = 
 { 
  p_arg.x + (p_bDerivX ? DERIVATIVE_STEP : 0), 
  p_arg.y + (p_bDerivX ? 0 : DERIVATIVE_STEP) 
 }; 
 return (p_func(arg1) - p_func(p_arg)) / DERIVATIVE_STEP; 
} 
ARG& solve_lsystem( 
 const ARG& p_arg0, const ARG& p_arg1, const ARG& p_argFree, 
 ARG& p_argResult) 
{ 
 p_argResult.x = (p_argFree.x * p_arg1.y - p_arg0.y * p_argFree.y) 
  / (p_arg0.x * p_arg1.y - p_arg1.x * p_arg0.y); 
 p_argResult.y = (p_arg0.x * p_argFree.y - p_argFree.x * p_arg1.x) 
  / (p_arg0.x * p_arg1.y - p_arg1.x * p_arg0.y); 
 return p_argResult; 
} 
void evaluate( 
 FUNCTION p_func0, 
 FUNCTION p_func1, 
 const ARG& p_argPrevious, 
 ARG& p_argCurrent) 
{ 
 ARG argDelta, 
  argFuncPreviousM = 
  { 
   - p_func0(p_argPrevious), 
   - p_func1(p_argPrevious) 
  }, 
  argFuncDerivativePrevious0 = 
  { 
   derivative(p_func0, p_argPrevious, true), 
   derivative(p_func0, p_argPrevious, false) 
  }, 
  argFuncDerivativePrevious1 = 
  { 
   derivative(p_func1, p_argPrevious, true), 
   derivative(p_func1, p_argPrevious, false) 
  }; 
 solve_lsystem( 
  argFuncDerivativePrevious0, 
  argFuncDerivativePrevious1, 
  argFuncPreviousM, 
  argDelta); 
 p_argCurrent = p_argPrevious; 
 p_argCurrent += argDelta; 
} 
ARG evaluate_func(float x0, float y0, float eps) 
{ 
 ARG argCurrent = {(double) x0, (double) y0}, argPrevious; 
 double f0, f1; 
 int nIterationCount = 0; 
 do { 
  argPrevious = argCurrent; 
  evaluate(func0, func1, argPrevious, argCurrent); 
  f0 = func0(argCurrent); 
  f1 = func1(argCurrent); 
  nIterationCount ++; 
 } while ((abs(f0) >= eps || abs(f1) >= eps) && !(argPrevious == argCurrent)); 
 return argCurrent; 
} 
Досить ефектним і мобільним є меню, що реалізує підготовку таблиць початкових даних КСОУ: 
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фрагмент програмного коду для роботи з вищевказаним меню має вигляд: 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CmethodsDlg, CDialog) 
 ON_WM_PAINT() 
 ON_WM_QUERYDRAGICON() 
 //}}AFX_MSG_MAP 
 ON_BN_CLICKED(IDOK, &CmethodsDlg::OnBnClickedOk) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_METHOD_SEGMENT_SPLITTING,  
&CmethodsDlg::OnBnClickedMethodSegmentSplitting) 
ON_BN_CLICKED(IDC_METHOD_CHORD,  
&CmethodsDlg::OnBnClickedMethodSegmentSplitting) 
 ON_BN_CLICKED(IDC_METHOD_SIMPLE_ITERATION,  
&CmethodsDlg::OnBnClickedMethodSegmentSplitting) 
END_MESSAGE_MAP() 
void CmethodsDlg::switchMethod(int p_nMethodId) 
{ 
 if (p_nMethodId >= 0 && p_nMethodId < 3) 
 { 
  switch(p_nMethodId) 
  { 
   case 0: 
    ((CButton*)  
GetDlgItem(IDC_METHOD_SEGMENT_SPLITTING))- 
>SetCheck(BST_CHECKED); 
    break; 
   case 1: 
    ((CButton*) GetDlgItem(IDC_METHOD_CHORD))- 
>SetCheck(BST_CHECKED); 
    break; 
   case 2: 
((CButton*) GetDlgItem(IDC_METHOD_SIMPLE_ITERATION))- 
>SetCheck(BST_CHECKED); 
    break; 
  } 
 } 
} 
int CmethodsDlg::getMethodId() 
{ 
return ((CButton*) GetDlgItem(IDC_METHOD_SEGMENT_SPLITTING))->GetCheck() ==  
BST_CHECKED 
? 0 : (((CButton*) GetDlgItem(IDC_METHOD_CHORD))->GetCheck() == BST_CHECKED  
? 1 : 2); 
} 
BOOL CmethodsDlg::OnInitDialog() 
{ 
 CDialog::OnInitDialog(); 
 SetIcon(m_hIcon, TRUE);   // Set big icon 
 SetIcon(m_hIcon, FALSE);  // Set small icon 
 SetDlgItemText(IDC_LEFTX, _T("0")); 
 SetDlgItemText(IDC_RIGHTX, _T("1.0")); 
 SetDlgItemText(IDC_EPSILON, _T("0.0001")); 
 switchMethod(0); 
 return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control 
} 
void CmethodsDlg::OnBnClickedOk() 
{ 
 char szTemp[32], szTemp2[32]; 
 double a, b, eps; 
 ARG oArg; 
 GetDlgItemText(IDC_LEFTX, szTemp, sizeof(szTemp)); 
 a = atof(szTemp); 
 GetDlgItemText(IDC_RIGHTX, szTemp, sizeof(szTemp)); 
 b = atof(szTemp); 
 GetDlgItemText(IDC_EPSILON, szTemp, sizeof(szTemp)); 
 eps = atof(szTemp); 
 double result; 
 switch (getMethodId()) 
 { 
  case 0: 
   result = DivideMethod(a, b, eps); 
   sprintf(szTemp, _T("%.7f"), result); 
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   break; 
  case 1: 
   result = ChordMethod(a, b, eps); 
   sprintf(szTemp, _T("%.7f"), result); 
   break; 
  case 2: 
   oArg = evaluate_func(a, b, eps); 
   sprintf(szTemp, _T("%.7f"), oArg.x); 
   strcat(szTemp, ", "); 
   sprintf(szTemp2, _T("%.7f"), oArg.y); 
   strcat(szTemp, szTemp2); 
   break; 
 } 
 SetDlgItemText(IDC_RESULT, szTemp); 
} 
КСОУ, що створено на платформі  MicroSoft Visual Studio 2005 , являється створенням якнайкращого 

швидкісного повноцінного програмного додатку. 
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Автоматизація виробничих процесів на базі мікропроцесорної техніки 
 

УДК 622.02.658.284 
Б.С. КАЛУЖНИЙ, А.В. МАЛЯР 

Національний університет "Львівська політехніка" 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗОВАНОГО ВИДОБУВАННЯ НАФТИ 
 
Пропонується автоматизована система реального часу керування та технічної діагностики стану 

обладнання штангових глибиннонасосних установок. Вона дозволяє визначати та встановлювати раціональні 
режими експлуатації періодичних свердловин, надавати інформацію різним користувачам. 

 
Вступ 
Примусовий спосіб видобування нафти за допомогою штангових глибиннонасосних установок 

(ШГНУ) є основним в нафтовій промисловості України. Для забезпечення економічного розвитку нафтової 
галузі необхідною є наявність конкурентноздатних нафтовидобувних підприємств. Важливим фактором, який 
забезпечує конкурентоздатність підприємства є ефективність нафтовидобування, яку можна підвищити за 
допомогою автоматизації процесу видобування нафти на базі сучасних інформаційних технологій. 

Системи керування нафтовидобувними установками на сьогоднішній день, у більшості випадків, є 
морально застарілими або взагалі відсутні. Тому, актуальною є задача розробки нових або модернізації 
існуючих систем керування у відповідності до сучасних вимог, які направлені на збільшення видобування 
нафти та на зменшення питомих витрат. На даний час запропоновано ряд рішень, серед яких найбільш 
перспективним є застосування асинхронного регульованого електроприводу. Зокрема, в [1, 2] пропонується 
система керування, яка дає можливість регулювати швидкість приводу помпування за умови зміни режиму 
пласт-свердловини. Ця система призначена для зменшення впливу негативних факторів на роботу установки із 
штанговою глибинною помпою і не забезпечує оптимізацію її роботи в режимі реального часу. 

Один із сучасних напрямків оптимізації роботи ШГНУ розкриває нова технологія підвищення 
нафтовіддачі пластів, які експлуатуються періодично глибиннонасосними установками. Вона запропонована 
ВАТ “Український нафтовий інститут” і базується на інтерференції свердловин, при визначеному режимі 
відбору рідини з груп взаємодіючих свердловин нафтового пласта [3]. Реалізація цієї технології може дати 
бажаний ефект тільки за умови, що за всіма свердловинами буде здійснюватись оперативний контроль, який 
дасть можливість діагностувати наявну ситуацію у привибійній зоні, стан обладнання, визначити приблизний 
обсяг видобутої рідини з пласта і забезпечити встановлений регламент роботи. Практично це означає 
необхідність застосування системи телемеханічного діагностування всіх свердловин промислу із центрального 
диспетчерського пункту і керування ними. 

Універсальним способом диспетчерського керування процесом нафтовидобування є використання 
SCADA-систем. Таких систем контролю і керування технологічними процесами у світовій практиці існує 
значна кількість. Серед них: системи на основі обладнання MOSCAD фірми "Motorola" (США); система “Мега” 
фірми ”Інтек “ (Татарстан, Росія); програмно-апаратний комплекс "ПАК-КДС" фірми "Синтез" (Росія). 

Більшість з них ідеально підходять за своєю функціональністю для вирішення локальних завдань 
автоматизації і, як наслідок, характеризуються протоколами й інтерфейсами, які передбачають наявність 
хорошого надійного каналу зв’язку. Як правило, це відомча мережа Ethernet на основі оптичної лінії зв’язку, 
рідше дво- або чотирьохдротяної лінії зв’язку з інтерфейсом RS-232 або RS-485. Проте на практиці існує велике 
число об’єктів, які відносяться до типу територіально-розподілених систем, де використовуються недорогі, 
низькошвидкісні, зашумлені канали зв’язку, такі як ВЧ зв’язок, модемний телефонний зв’язок або радіозв’язок. 
У таких умовах використання вищеназваного устаткування виявляється неефективним, а часто за звичай 
непрацездатним, або вимагає побудови каналів зв’язку вартістю, яка перевищує ціну контрольованого 
устаткування. Цих недоліків позбавлені системи на основі обладнання MOSCAD, однак вони призначені для 
керування великою кількістю виконавчих механізмів (нафтовидобувальних установок, систем транспортування 
та ін.) і передачі значних інформаційних масивів в реальному часі, тому для нафтовидобування вони є 
надлишковими, і як наслідок, дорогими. 

Велика кількість глибинонасосних свердловин, розосереджених на значних територіях, які мають 
обмежені можливості в їх обслуговуванні та нагляді за ними, вимагає врахування ряду специфічних вимог до 
засобів автоматизації: висока надійність, простота в обслуговуванні, запобігання несанкціонованого доступу і 
демонтажу обладнання; низька вартість. Всі перераховані фактори склали передумови для створення сучасної 
автоматизованої системи оперативного контролю (АСК) і дистанційного керування розосередженими 
об’єктами нафтовидобування, технічної діагностики обладнання ШГНУ та представлення інформації 
користувачам. 

Технічна реалізація АСК. До функцій системи входить: автоматичне керування та контроль за 
роботою свердловин з врахуванням умов їх експлуатації; технічна діагностика роботи обладнання ШГНУ 
шляхом зняття і обробки динамограм на центральному пункті керування (ЦПК); автоматичне дослідження 
роботи свердловин з метою визначення і встановлення раціональних режимів експлуатації, періодичності 
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відкачування і накопичення рідини, визначення коефіцієнтів подачі та заповнення насоса; автоматичний захист 
обладнання ШГНУ, попередження та розпізнавання аварійних ситуацій; автоматичний розрахунок 
продуктивності свердловини та енерговитрат, а також реєстрація фактичних даних роботи обладнання 
свердловин; створення бази даних про роботу свердловин за визначений період (добу, місяць, рік); доступ до 
бази даних різних користувачів (клієнтів) з видачею інформації про режими роботи та стан об’єктів 
(свердловин). 

АРМ 
технолога

АРМ 
інших 

користувачів
АРМ 

диспетчера

Розподілена 
БД

Сервер системи

Лінійний 
модем Радіомодем

Com Ports

ШГНУ №... ШГНУ №... ШГНУ №...

 
Рис. 1. Структура системи 

Структура АСК. Система представляє собою 
розподілений інформаційно-вимірювальний комплекс 
(рис. 1), що містить сервер системи, який розміщений 
на центральному пункті керування (ЦПК). До нього 
через локальну мережу (10/100М TCP/IP) під’єднані 
автоматизовані робочі місця (АРМ) користувачів 
системи. 

Контакт сервера з об’єктами керування – 
штанговими глибинонасосними установками (ШГНУ 
№ ...), здійснюється через телекомунікаційну мережу 
(радіоканал, провідний чи GSM зв’язок) за допомогою 
протоколу обміну даними HDLC. Статистика роботи 
системи та інформація, необхідна для її 
функціонування, зберігаються в базі даних (БД), яка 
може бути розподіленою чи віддаленою. В останньому 
випадку доступ до СУБД забезпечується також 
засобами TCP/IP. 

Програмне забезпечення системи. 
Прикладне програмне забезпечення (ПЗ) системи (рис. 
2) розділене на три рівні [4]. Перший, найнижчий 
рівень – рівень контролерів свердловини. Контролер
 

здійснює основну роботу по підготовці та первинній обробці інформації і виконує такі функції: контролює стан 
технологічного обладнання та струм електричного двигуна; керує роботою електродвигуна (включення / 
відключення, завдання швидкості обертання); визначає і встановлює аварійні ситуації; проводить вимірювання 
параметрів для побудови динамограми; здійснює передачу даних про стан технологічної установки, сигналів 
керування і уставки параметрів через систему телекомунікацій по послідовному каналу (радіоканалу); 
підтримує протокол обміну інформацією по різних телекомунікаційних каналах зв’язку і виконує функції 
ретранслятора при обміні інформацією між мережею контролерів і сервером. 

Другий рівень ПЗ – сервер системи. Він циклічно опитує стан свердловин і фіксує зміни стану кожної 
із них. До функцій сервера входить передача до контролерів, команд керування свердловинами, отриманих від 
користувачів, і зворотна передача сигналів про підтвердження виконання команди. У випадку невиконання 
команди телекерування сервер видає відповідне повідомлення. Hа рівні сервера системи реалізовано два 
режими керування свердловинами: програмний режим і режим дослідження роботи свердловини. При 
програмному керуванні відбувається періодична зміна режимів відкачування і відновлення рівня рідини у 
свердловині. Режим дослідження роботи свердловини призначений для встановлення оптимального 
співвідношення тривалості режимів відкачування і відновлення рівня рідини. Крім вказаних режимів, в системі 
передбачено допоміжні режими керування: дистанційний ручний та місцевий. При виявленні аварійної ситуації 
на свердловині сервер системи видає відповідне повідомлення і передає його по внутрішній мережі до 
диспетчера. 

Третім рівнем ПЗ є клієнтська частина. Вона представляє собою інтерфейс користувача, у функції 
якого входять: графічне представлення інформації про свердловини у вигляді результатів динамометрування, 
відображення поточного стану свердловини, виведення статистичних даних про роботу свердловини, подача 
команд телекерування та встановлення режимів роботи, занесення в базу даних інформації про свердловини 
(паспортні дані), виведення повідомлень про аварійні ситуації на свердловині і в каналі зв’язку. Інтерфейс 
клієнтської частини може бути трьох видів відповідно до рівня доступу та прав користувача. Найвищий 
пріоритет має технолог, який може керувати роботою свердловини, здійснювати дослідження її продуктивності 
з метою встановлення оптимального режиму роботи, вносити зміни у паспортні дані свердловини. На відміну 
від технолога диспетчер має обмежені функції управління свердловиною, які полягають у своєчасному 
реагуванні на повідомлення системи. Найнижчий пріоритет мають інші користувачі, які можуть лише 
переглянути статистичну інформацію про роботу свердловини та її паспортні дані. 

Прикладне програмне забезпечення системи доповнює база даних. Вона складається з таблиць, в яких 
міститься інформація про свердловини, а саме – номер та назва свердловини, номер цеху, бригади та ланки, до 
яких належить свердловина, номер свердловини, номер фідера та СOM-порта, через який здійснюється зв’язок з 
сервером, паспортні дані. Крім того БД має таблиці, які містять параметри керування свердловинами в 
програмному режимі та режимі досліджень, архів динамограм, знятих з кожної свердловини, інформацію про 
аварії та ремонти, які відбувались на кожній свердловині, інформацію про стан привідного двигуна. 
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Рис. 2. Структура програмного забезпечення системи 

 
Висновки 
Описана вище система не має аналогів в Україні. Стосовно відомих аналогічних світових зразків 

пропонована АСК має такі особливості: адаптація до обладнання ШГНУ і режиму її роботи; оптимізація 
режиму відкачування рідини із свердловини; автоматичне дослідження роботи свердловин для встановлення 
раціональних режимів роботи періодичних свердловин (періоди відкачування і відновлення). 

Використання системи на нафтопромислах дасть можливість підвищити точність контролю за роботою 
обладнання свердловини й оптимізувати процес видобування нафти із малодебітних свердловин, зменшить 
невиробничі витрати електроенергії за умови значного зменшення динамічного рівня у свердловині, зменшить 
спрацювання обладнання і збільшити міжремонтний період. 
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АНАЛІЗ ФОРМИ СТРУМІВ ДУГОВОЇ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОЇ ПЕЧІ  

НА ОСНОВІ WAVELET – ПЕРЕТВОРЕННЯ 
 
Описано математичні основи функціонування підсистеми інформаційного забезпечення 

нейромережевої системи ідентифікації технологічних стадій сталеплавлення в дугових сталеплавильних печах 
трифазного струму. Обґрунтовано інформативні параметри процесу зміни струмів дуг, що тісно корельовані 
з фізико-хімічним станом розплаву, та доцільність їх оперативного розрахунку на основі використання 
wavelet-перетворення. Показано приклад опису кривої струмів дуг коефіцієнтами wavelet-перетворення. 

 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

Важливим технологічним аспектом плавлення високолегованих сталей та прецизійних сплавів в 
дугових сталеплавильних печах (ДСП) є точна оперативна ідентифікація технологічних стадій плавлення та 
моментів їх зміни. Важливість останньої диктується необхідністю оперативної зміни електричних та 
технологічних керуючих впливів по ходу фізико-хімічних перетворень шихти та розплаву [1]. Як показано в [2] 
ефективним підходом для вирішення даної задачі є використання нейромережевої системи ідентифікації 
технологічних стадій, що функціонує на основі викориcтання самоорганізованих карт Кохонена. Ефективність 
функціонування такої нейромережі істотним чином залежить від оперативної вхідної інформації, яка 
опосередковано відображає стан розплавлення твердої шихти та фізико-хімічні перетворення в розплаві. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Як опосередковані інформативні параметри для розпізнавання технологічних стадій використовують 

величину спожитої енергії, величину теплового потоку через водоохолоджувальне склепіння печі, температуру 
шихти, параметри шуму та вібрації технологічного обладнання, параметри форми кривої струмів дуг та їх 
огинаючої в кожній фазі тощо. Серед приведених характеристик (інформативних параметрів), які найповніше 
відображають фізико-хімічні перетворення у плавильному просторі печі, і опосередковано віддзеркалюють 
технологічні стадії, слід виокремити інформативні параметри форми кривої струму дуги в кожній фазі. Ці 
характеристики тісно корельовані зі ступенем іонізації дугового проміжку, віддзеркалюють стан розплаву та 
інтенсивність його випаровування, температуру розплаву і шлаку, а також, частково, хімічний склад металу й 
шлаку, дію електромагнітних сил на дуги. Їх поточні значення залежать від конструкції магнітопроводу пічного 
трансформатора та конструкції короткої мережі печі, схеми з’єднання обмоток пічного трансформатора, 
товщини шлаку й інших чинників [1]. Для отримання поточної інформації про інформативні параметри кривої 
струмів дуг традиційно використовують перетворення Фур’є. У результі отримують значення гармонічних 
складових струму дуги, а також додаткову інформацію – значення дисперсії огинаючої струмів дуг, кількість 
пересічень огинаючої струмів дуг лінію їх математичного сподівання (частотна характеристика процесу зміни 
інформативного параметру) тощо. В [1, 3] описано спосіб та схемні рішення для опертивного отримання цієї 
інформації на аналоговій елементній базі. Але такому рішенню властиві ряд недоліків, зокрема складність 
оперативного переналагодження фільтрів на інший гармонічний ряд, чутливість до температурних змін тощо. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ТА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
Як один із ефективних підходів для отримання вказаної вхідної інформації про форму струмів дуг 

пропонується використовувати wavelet-перетворення, яке дає змогу аналізувати сигнал на різних рівнях його 
декомпозиції (розкладу), тобто сприймати сигнал спочатку під “мікроскоп”, потім через “лупу”, а потім на 
”відстані” – “не озброєним оком”. Це дає можливість виявляти динаміку зміни параметрів сигналу залежно від 
масштабу, так як, зосередившись на дрібних деталях, можна не помітити явищ, які відбуваються на 
глобальному рівні (низькочастотні складові), і навпаки, аналізуючи сигнал на глобальному рівні, не можливо 
виявити його локальні особливості (високочастотні складові). З огляду на це, а також з точки зору забезпечення 
необхідної точності, оперативності зміни параметрів, що підлягають аналізу, а також швидкодії аналізу при 
його реалізації на мікропроцесорних пристроях, wavelet-перетворення є ефективнішим за відомі підходи і тому 
доцільним для використання. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ 
Wavelet-перетворення є особливим типом лінійного перетворення сигналів. Базису власних функцій, на 

основі якого реалізується розкладання сигналу, властивий ряд спеціальних властивостей і можливостей. Вони 
дають змогу сконцентрувати увагу на тих чи інших особливостях сигналу, що аналізується, які не можуть бути 
ідентифіковані за допомогою традиційних перетворень Фур’є та Лапласа. З математичної точки ж зору для 

wavelets-базису можна використовувати будь-які локалізовані R-функції )()( 2 RLt ∈Ψ , тобто такі, для яких 
існують функції-двійники (парні функції). По локалізації у часовому й частотному представленні wavelets-
функції займають проміжне положення між гармонічними (синусоїдними) функціями, що локалізовані по 
частоті і нелокалізовані в часовій області, і функцією Дірака, яка локалізована в часі, але “розмита” по всій 
частотній області. 
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За допомогою wavelets-функцій можна робити неперервне wavelet-перетворення, яке виконується на 
основі виразу: 

∫
∞

∞−

⋅⋅Ψ= dttitW дbaba )()(,, , 

який являє собою згортку сигналу струму дуги )(tiд  з функцією )(, tbaΨ , за якої цей сигнал переводится із 
часової області у wavelet-область із базисними функціями: 

)(1)(, a
bt

a
tba

−
Ψ⋅=Ψ

, 

де параметри a та b дають розтяг (стиск) і зсув однієї функції )(
a

bt −
Ψ  (функції материнського wavelets, 

основні з яких показані вище на рис. 1). Зворотне wavelet-перетворення визначається як: 

)(1)( ,,2 tW
a

dbda
C

ti babaд ∫ ∫
∞− ∞Ψ

Ψ⋅⋅
⋅

⋅= , 

де ∫
∞

∞−

∧
Ψ ω⋅Ψ⋅

ω
= dC

2
1

. Параметр a  називають параметром масштабу, а параметр b  параметром зсуву. 

Як показують результати виконаних досліджень, базис функцій для wavelet-аналізу струмів дуг 
доцільно отримувати із функцій, які прямують до нуля на нескінченності, і чим швидше функція прямуватиме 
до нуля, тим зручніше використовувати її у якості wavelets-базису при аналізі реальних форм струмів дуг, які 
видозмінюються по ходу плавки. Вибір функції для wavelets-базису визначається параметрами та характером 
інформації, яку необхідно отримати для опису форми струмів дуг. 

Виходячи зі сказаного, для аналізу форми струмів дуг ДСП, за базисні доцільно використовувати 
функції, що отримуються шляхом диференціювання функцій Гауса до четвертого порядку включно з різними 
значеннями їх масштабу a  (рис. 1). Ці функції локалізовані по осі аргументу (незалежної змінної – часу) 

0=b , інваріантні до зсуву та лінійні при операціях масштабування (стиск/розтяг). 
 

 
Рис. 1. Доцільні для гармонічного аналізу струмів дуг wavelets-функції 

 
Коефіцієнти дискретного wavelet-перетворення сигналу струму дуги )(tiд  знаходять наступним чином. 

Спочатку виділяють постійну складову сигналу )(tiд . Потім виконують згортку сигнала з материнським 
wavelets, розтягнутим на всю часову вісь. Після цього материнський wavelets стискають у два рази і 
розраховують коефіцієнти його згортки з першою і другою половинами сигнала )(tiд . Потім материнський 
wavelets стискають ще у два рази і визначають наступні чотири коефіцієнти. У результаті на перших двох 
кроках отримуємо по одному коефіцієнту, а на наступних кроках число коефіцієнтів постійно подвоюється. 
Шляхом подальшого стискання материнський wavelets ідентифікує все більш високі частоти в спектрі сигнала 

)(tiд , а його положення на осі часу виявляє момент появи відповідної частоти. 
На основі описаної вище процедури розрахунку коефіцієнтів дискретного wavelet-перетворення 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 67

проведено аналіз форми кривих струмів дуг, отриманих на різних технологічних стадіях плавлення дугової печі 
типу ДСП-100Н3А Донецького металургійного заводу (рис. 2): А1 – на стадії проплавлення колодязів і обвалів 
шихти; А2 – на стадії закінчення розплаву твердої шихти (горіння дуг на рідких розплав); А3 – спокійний 
режим (період окислення, горіння дуг у товщі шлаку). Число кроків аналізу (рівнів деталізації, декомпозиції) 
форми струму дуги прийнято 7.У результаті виконання за описаним алгоритмом аналізу форми наведених на 
рис. 2 кривих струмів дуги отримуються коефіцієнти дискретного wavelet-перетворення (рис. 3). Отримавши ці 
коефі цієнти, можна виконати зворотне wavelet-перетворення. Отримані на основі зворотного wavelet-
перетворення криві струмів дуги при 5-ти рівнях композиції показані на відповідних їм часових залежностях 

)(tiд  на рис. 2. 
Якщо прийняти, що при виконанні wavelet-перетворення між частотою й масштабом є зворотна 

пропорційність 
a
k

=ω , то, аналогічно як і у Фур’є-перетворенні, можна оперувати поняттям гармонік, де ω -

власне частота, a -масштаб, k -коефіцієнт перерахунку, який може розраховуватись або простим накладанням 
гармоніки відомої частоти на wavelet-спектр цієї гармоніки, або вибиратися з таблиці коефіцієнтів 
пропорційності. Так, наприклад, для материнського wavelets, отриманого по першій похідній від функції Гауса 
(рис. 1), значення 2/3=k . Отримані таким чином поточні значення амплітуд гармонічних складових чи 
коефіцієнтів wavelet-перетворення струмів дуг формують вектор вхідних інформативних параметрів 
нейромережевої системи розпізнавання стадій плавлення в дуговій сталеплавильній печі (рис. 4). 

 

 
Рис. 2. Часові залежності експериментально отриманих струмів 
дуг на різних стадіях плавлення і отримані зворотним wavelet-

перетворенням 

Рис. 3. Часові залежності коефіцієнтів дискретного 
wavelet-перетворення для рівнів від 0-го до 5-го 
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Рис. 4. Функціональна блок-схема нейромережевої системи розпізнавання технологічних стадій плавлення  

та керування електричним режимом дугової сталелавильної печі 
 

ВИСНОВКИ 
Застосування wavelet-перетворення є ефективним засобом отримання вхідної інформації для 

функціонування нейромережевої системи розпізнавання технологічних стадій плавлення в дугових 
сталеплавильних печах. Побудова підсистеми інформаційного забезпечення на основі wavelet-перетворення 
підвищить точність та оперативність відображення поточ- ної технологічної ситуації у плавильному просторі 
печі, що подається на входи нейромережевої системи розпізнавання і, як результат, підвищить точність 
ідентифікації стадій плавлення і моментів їх зміни. 

 
Література 

 
1. Ситуаційне керування в дугових сталеплавильних печах. Монографія / За ред. О.Ю. Лозинського, 

Я.Ю. Марущака. – Львів: Вид. – Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – 382 с. 
2. Лозинський А.О., Паранчук Я.С., Лізанець В.В. Самоорганізовані карти Кохонена з одновимірною 

структурою для ідентифікації технологічних стадій плавлення в дугових сталеплавильних печах // . 
Електромашинобудування та електрообладнання. Темат. вип. “Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія і 
практика”. – Вип. 66. – 2006. – С. 382– 383. 

3. А.С. № 1582366 СССР. Устройство для измерения информативных значений гармоник тока дуги 
трехфазной дуговой электропечи / О.Ю.Лозинский, Я.С.Паранчук, З.Л.Паранчук. – Опубл. 30.07.1990. – 
Бюл. № 28. 

 
Надійшла 11.3.2007 р. 

 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 69

УДК 621.182: 621.311.22 
В.И. БЕССАРАБ, А.В. ТКАЧЕНКО 
Донецкий Национальный Технический Университет 

 
СИСТЕМА ПРОГНОСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПУСКОМ КОТЛА СКД ЭНЕРГОБЛОКА ТЭС 
 
Розглянуті основні параметри пускового режиму та їх задані траєкторії. Витримування заданої 

температури до вбудованої засувки паропроводу є головною метою управління в пусковому режимі. Для 
моделювання технологічних процесів запропонована феноменологічна та нейромережева моделі 
технологічного процесу. Розроблена схема та алгоритм прогностичного керування процесом пуску котла. 

 
Общая постановка проблемы. В условиях роста энергопотребления, экспорта электроэнергии и 

увеличения доли тепловой генерации, энергоблоки тепловых электростанций Украины, в подавляющем 
большинстве, оснащены морально и физически устаревшими измерительными приборами и вычислительными 
устройствами. Актуальной проблемой отрасли является техническая модернизация на основе IBM-
совместимых компьютерных комплексов, объеденных в локальные вычислительные сети. В настоящий момент 
отсутствуют собственные украинские решения по программному и техническому обеспечению 
информационно-управляющих систем энергоблоков тепловых ТЭС. 

Технологические процессы производства, передачи и потребления электрической и тепловой энергии 
характеризуются большими суточными колебаниями нагрузок. Поскольку работу атомных электростанций 
стараются поддерживать в постоянном режиме, то покрытие пиковых нагрузок возлагают именно на тепловые 
электростанции. Покрытие пиковых нагрузок осуществляется за счет включения и выключения (пусков и 
остановок) блоков ТЭС. Процедура пуска является достаточно сложной технологической операцией, которая в 
данный момент практически не автоматизирована и выполняется, на большинстве ТЭС, на основе опыта и 
интуиции оперативного персонала. 

 

 
Рис. 1. Пример графика-задания на пуск блока 
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Анализ существующих решений. Существующие на сегодня системы управления энергоблоком 
состоят из несвязанных наборов PI или PID регуляторов. Такая схема управления справляется только с 
отдельными простейшими задачами в нормативных режимах работы блока. Множество разнообразных 
подходов предложено для управления энергогенерирующими установками: оптимальное управление [1], 
адаптивное управление [2], прогностическое управление [3], робастное управление [4], управление с нечеткой 
логикой [5], комбинация генетических алгоритмов и оптимального управления [6]. Большинство 
существующих моделей тепловых процессов в парогенераторе энергоблока предложены для устаревших котлов 
барабанного типа. 

Цель данной работы является разработка подсистемы прогностического управления расходом топлива 
в пусковом режиме работы энергоблока. Прогностическое управление на основе математической модели или 
model based predictive control (MPC) зарекомендовало себя как один из наиболее эффективных подходов для 
технологических процессов [7]. Обязательной и, пожалуй, центральной деталью системы управления является 
математическая модель основных параметров пускового режима. Для моделирования процессов динамики 
температур в топке котлоагрегата в работе предложена модель на основе законов тепломассопереноса, и как 
альтернатива, аппарат нейросетевого моделирования динамики пуска котлоагрегата. 

Постановка задачи и целей исследования. Главной задачей на преднагрузочном этапе пуска 
энергоблока является подъем температуры среды ВЗt  до встроенной задвижки (ВЗ) в соответствии с графиком-
заданием [8]. В графиках-заданиях пуска блока в качестве лимитирующих факторов приняты условия прогрева 
толстостенных элементов пароперегревателя котла и паропроводов СКД, пароперепускных труб высокого 
давления, паропроводов горячего промежуточного перегрева и термонапряженное состояние роторов турбины. 
После взятия первичной нагрузки основную роль играют давление перегретого пара, частота вращения 
турбины и вырабатываемая мощность электрического тока. Пример графика-задания по пуску котла из 
неостывшего состояния приведен на рис. 1. График-задание показывает нормативное значение температуры 
среды до встроенной задвижки н

ВЗt  в зависимости от времени, прошедшего с начала пуска. Однако в процессе 

пуска теплового энергоблока возможны различные отклонения ВЗt  от предписанной траектории. В [9] 

подчеркнуто, что основным ограничением в графике-задании является не абсолютное значение ВЗt , а скорость 

ее изменения. Таким образом, нормативная н
ВЗt  является не только функцией времени, но и функцией значения 

ВЗt  в предыдущий момент времени. Кроме того, пуск происходит по одной из нескольких траекторий (4-7 в 
зависимости от типа котлоагрегата и принятой на станции технологии пуска), выбор которой производится по 
начальному тепловому состоянию турбины, а именно по температуре стенок цилиндров высокого давления 

ЦВДt . Система управления должна устанавливать расход топлива G  таковым, чтобы обеспечить выполнение 

графика-задания, т.е. максимальную близость ВЗt  к нормативной н
ВЗt . Превышение нормативной температуры 

приводит к росту термических напряжений и поломкам оборудования, поэтому случаи превышения принято 
штрафовать в 2 раза больше, чем недобор температуры. Тогда целевая функция управления, в момент времени 
k с горизонтом управления n, где n есть количество квантов времени прогнозирования, принимает вид:  

[ ]( ) ( )∑
−+

=

−×−+=
1 2)i()i()i()i(1)k(

nk

ki
ВЗ

н
ВЗВЗ

н
ВЗ ttttnegJ ,  (1)

где функция neg [*] возвращает 1, если аргумент отрицательный, иначе 0. 
 

 
Рис. 2. Схема теплового обмена 
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Разработка феноменологической модели на основе законов тепломассопереноса. Схема передача 
тепла в топке котлоагрегата представлена на рис. 2. 

Процесс нагрева передней (ближайшей к факелу) стенки трубы с движущейся пароводяной смесью 
описывает балансовое уравнение 
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где  tS – толщина стенки трубы; tC - коэффициент теплопроводности металла трубы; tρ – плотность 

металла трубы; 1t – температура стенки трубы условно передней к факелу (°К, далее везде температура 

измеряется по шкале Кельвина); y- координата по высоте топочного пространства; 2t – температура стенки 

трубы условно задней от факела; ft – температура факела; st – температура воды в трубе; 11α – коэффициент 

конвективной теплопередачи от факела к передней стенке трубы; 1σ – коэффициент теплопередачи излучением 

от факела к передней стенке трубы; 12α – коэффициент теплопередачи от передней стенки трубы к воде; tλ  – 

коэффициент теплопроводности металла трубы; tl – характерный размер стенки трубы (половина длины 
окружности диаметра равного полусумме внутреннего и внешнего диаметра трубы). 

Для задней стенки трубы уравнение имеет вид:  
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  Распределение температуры в несущей стенке котла задается уравнением теплопроводности 

2

2 ),,(),,(
x

yxt
C

yxt k

kk

kk

∂
∂

=
∂

∂ τ
ρ
λ

τ
τ

,  (4)

с граничными условиями:  
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Расчет температуры факела по высоте котла можно выполнить на основе следующего балансового 
уравнения:  
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тут fS - сечение факела; fC - коэффициент теплоемкости продуктов горения; fv - скорости движения 

продуктов горения; fq - средний химический недожог (полагаем изменяющимся по экспоненте по высоте 

факела); TP  – периметр, занимаемый трубами в поперечном сечении топки; KP  – периметр не закрытого 
трубами участка стенки в поперечном сечении топки. 

Гидродинамическая модель движущейся по трубе пароводяной смеси. Для того, чтобы учесть 
расход тепла на повышение температуры пароводяной смеси с учетом ее плотности, скорости движения, 
давления и гидравлических потерь на трение при движении в трубе, рассматривается гидродинамическая 
модель движения смеси в трубе [9]. 

Уравнение неразрывности среды представим в виде 
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0=
∂
∂

+
∂
∂

ξτ
ρ MS ,  (8)

где  ξ - координата по длине трубопровода; S – сечение трубы; ρ - плотность пароводяной смеси; Sv  – 
скорость движения смеси в трубе, V – удельный объём. 

Учитывая, что поток массы M= Sv S ρ , уравнение (8) можно переписать в виде 

0)(
=

∂
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+
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ξ
ρ

τ
ρ sV

.  (9)

Уравнение сохранения энергии принимает следующий вид 
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ρ ,  (10)

где  u – энергия смеси, P – давление; ctq  – тепловой поток от стенки трубы к пароводяной смеси, 

приходящейся на единицу трубы, zf  – гидравлическое сопротивление, отнесенное к единице длины трубы и к 
единице его сечения. 

Уравнение движения для одномерного течения смеси:  

0=+
∂
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+
∂ zfhgPsdV

ξ
ρ

ξτ
ρ .  (11)

Для системы уравнений (2)- (11) известны начальные условия, определяющие распределения 
температур, давлений, скоростей и плотностей смеси и температур элементов конструкции котла в начальный 
момент времени. 

Связь между тепловой и гидродинамической моделями устанавливается посредством связи между 

координатами y и ξ следующим соотношением ξ
T

K

L
Ly = . 

Скорость движения пароводяной смеси в вертикальном направлении sv  может быть выражена через 

скорость движения смеси по трубе sV  как: 

,s
T

K
s V

L
Lv ⋅=  

где  
T

K

L
L

 – отношение высоты котла к усредненной длине пакета труб. 

Скорость движения смеси по трубе связана с известной величиной расхода питательной воды BG : 

SПB VSG ⋅= , 

где  ПS  – сечение пакета труб. 
Принятые обозначения. 

BC – коэффициент теплоемкости воды; v – средняя составляющая скорости движения пароводяной 

смеси в направлении; 0
Bt – начальное распределение температуры воды в трубе; 0t – температура окружающей 

среды; 5
2α  – коэффициент теплопередачи стенки котла в окружающую среду; ρ – плотность пароводяной 

смеси в трубе; P – давление воды в трубе; nt - температура пароводяной смеси; Sv - скорость движения 
пароводяной смеси в вертикальном направлении. 

К этим уравнениям следует добавить уравнение состояния  
),( tPfρρ = ,  (12)

которое устанавливает зависимость плотности пароводяной смеси от давления и температуры. 
Для расчета состояния в таком виде используется пакет программ "WaterSteamPro", который ведет 

расчеты по формулам, предложенным Международной ассоциацией по свойствам воды и водяного пара [10]. 
Разработка нейросетевой модели. Основным недостатком феноменологической модели, 

затрудняющим ее использование, является наличие большого числа параметров, которые можно определить 
только экспериментально. Использование нейросетевого подхода позволяет абстрагироваться от физической 
сущности процесса и настраивать модель по принципу вход-выход. Нейросетевая модель представляет собой 
зависимость ВЗt  от предыстории расхода топлива G , предыстории самих значений ВЗt  и от степени открытия 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 73

клапанов Д-2 и Д-3. 
( ))1-k(),1-k(),-k(1),..,-k(),s-k(),..,1-k()k( 3-Д2-Д

* IIpttGGNNt ВЗВЗВЗ = ,  (13)

где s  – глубина предыстории по расходу топлива, p  – глубина предыстории температуры, 2-ДI  и 

3-ДI  – степень открытия клапана Д-2 и Д-3 соответственно. 
Степень открытия клапанов Д-2 и Д-3 необходимо регулировать по таблицам, в соответствии с 

технологической инструкцией, в зависимости от температурных условий в топке 
( ))1-k()k( 2-Д2-Д ВЗtI ψ= ,  (14)

( ))1-k()k( 3-Д3-Д ВЗtI ψ= .  (15)
Описанные феноменологическая и нейросетевая модели можно использовать совместно, образуя, так 

называемую, комбинированную модель. В комбинированной модели в каждый такт времени работы системы 
используется только одна из двух моделей, показавшая лучшую точность прогнозирования на предыдущих 
тактах работы системы. 

Разработка структурной схемы и алгоритма управления. Алгоритм управления состоит из 
повторяющихся вычислительных операций между моментами поступления измеряемой информации о 
переменных состояния объекта. Словесное описание алгоритма состоит в следующем: 

1. Ожидание поступления в i-ый момент времени новой информации об измеряемых параметрах. 
2. Фильтрация полученного кванта измерений с использованием предыдущих k значений измеряемых 

величин. 
3. Проверка величины времени прошедшего с момента предыдущей корректировки управляющего 

воздействия. Если эта величина меньше некоторой фиксированной величины τ∆ , то переходим на пункт 1. 
4. Проверка на соответствие прогнозируемых оценок состояний объекта управления требуемым по 

графику-заданию. Если величина отклонения превышает заданное пороговое значение ε , то возникает 
необходимость в корректировке управляющего воздействия, иначе переход к пункту 1.  

5. С использованием комбинированной модели вычисляется новое управляющее воздействие, которое 
обеспечивает выход состояния объекта на заданный график пуска. 

6. 6. Найденный в пункте 5 расход топлива выдаем в качестве задания для реализации. 
7. Переходим к пункту 1 алгоритма. 
Величина времени τ∆  в изложенном алгоритме определяет собой частоту корректировки 

управляющего воздействия на объект управления. Она обусловлена временем реакции объекта управления на 
управляющее воздействие и введена для того, чтобы обеспечить получение достоверной информации о 
завершении переходных процессов, а также с целью ограничения частоты изменения задания для регулятора 
расхода топлива, что требуется из соображений надежности и устойчивости работы комплекса “регулятор-
объект управления”. 

 
Рис. 3. Структурная схема управления 

 
Величина τ∆  определяется на основе анализа динамических характеристик котлоагрегата, 

полученных в результате экспериментальных исследований. Горизонт прогнозирования n целесообразно 
выбирать на несколько тактов измерений больше, чем τ∆ . 

Структурная схема системы управления приведена на рис. 3. Схема включает в себя возможность 
подстройки комбинированной модели. Неадекватность существующей модели может быть обусловлена одним 
из двух факторов: 

1. Выход процесса за область параметров, которая использовалась при настройке моделей. 
2. Изменение динамических характеристик элементов конструкции котла как следствие их замены при 
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плановых ремонтах. 
При перенастройке, в первом случае, новый пуск необходимо добавить к уже существующим наборам 

данных, а во втором случае, старые обучающие наборы данных необходимо удалить и использовать для 
настройки только последний пуск. Для нейросетевой модели подстройку модели имеет смысл производить 
лишь по окончании пуска. Это обусловлено не только вычислительной емкостью процесса, но и 
бесполезностью данных о начальных этапах пуска для последующих этапов. Определение причины 
неадекватности существующей модели можно выполнять автоматически на основе ошибки обучения при 
попытке перенастроить модель с учетом нового пуска и всех старых. В случае изменения теплофизических 
свойств конструкций котла, средняя квадратичная погрешность настройки моделей не сможет достичь 
приемлемо малого значения. 

Для предложенного алгоритма управления необходимо решить задачу нахождения управляющего 
воздействия, минимизирующего целевую функцию (1). Подставим в целевую функцию ВЗt , полученную при 
помощи комбинированной модели. Получим, что в момент времени k, целевая функция является функцией от 
расхода топлива в этот момент времени – )(GJ . Т.е. решение задачи выбора оптимального расхода топлива 
можно свести к нахождению минимума нелинейной функции одной переменной на некотором интервале 
расхода топлива 

[ ]maxmin ,,)(min GGGGJ ∈∀ .  (16)
Т.о. система прогностического управления в каждый момент времени должна прогнозировать 

траекторию температуры среды до встроенной задвижки ВЗt  на выбранном горизонте времени. В случае если 
отклонение от заданной траектории превышает допустимый порог, то рассчитывается новый расход топлива, 
как решение одномерной задачи нелинейного программирования. 

Выводы. В качестве основной задачи управления в пусковом режиме котла энергоблока в работе 
рассмотрено выдерживание подъема температуры среды до встроенной задвижки в соответствии с графиком-
заданием. Для моделирования процессов в топке котлоагрегата разработана феноменологическая модель на 
основе законов тепломассопереноса и гидродинамики пароводяной смеси. Предложено также использовать 
нейросетевую модель температуры среды до встроенной задвижки учитывающую ее предысторию, траекторию 
расхода топлива, состояния клапанов Д-2 и Д-3. 

Феноменологическая модель требует для своей работы избыточное количества информации о тепловом 
состоянии топки и факела и не учитывает состояния клапанов Д-2 и Д-3, влияние которых на температуру 
среды до встроенной задвижки может быть существенным. Недостатком нейросетевой модели является 
необходимость наличия широкого диапазона измерений. Можно предположить, что феноменологическая 
модель, находясь вне области параметров использованной при настройке, будет в отличии от нейросетевой 
попрежнему достаточно точной и может использоваться во всех режимах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАЛУ ЗГОРТКИ ДЛЯ СИНТЕЗУ ЦИФРОВИХ СИСТЕМ 
 
Запропоновано спосіб синтезу цифрових систем керування електромеханічними системами шляхом 

дискретизації неперервних прототипів використанням їхнього розкладу на елементарні динамічні ланки і 
застосування до них відповідних моделюючих рівнянь. Спосіб ґрунтується на рекурентних формулах, які 
отримані за допомогою апроксимації інтегралу згортки з ненульовими початковими умовами. 

 
Постановка проблеми. Існуючі методи синтезу цифрових систем керування електромеханічними 

системами ґрунтуються на математичних засадах, які мають принаймні 40-річну історію [1-5] і можуть бути 
поділені на декілька груп за способом дискретизації неперервної системи: 

- використання операторних методів (z-перетворення і дискретне перетворення Лапласа) [1-4]; 
- використання числових інтеграторів (найчастіше це формули інтегрування за прямокутниками і 

трапеціями [3, 4]); 
- використання числових апроксимацій (прикладом є інженерні методики синтезу цифрових систем 

з використанням підстановки Тастіна і z-форм [3, 4]). 
Використання операторних методів є аналітичним підходом і дозволяє отримати найточніші дискретні 

моделі неперервних систем, проте не позбавлений такого недоліку, як складність через необхідність значного 
обсягу саме аналітичних перетворень. Використання двох інших підходів, що базуються на числових методах і 
числових апроксимаціях (власне кажучи, вони є подібними між собою), призводить до появи числових похибок 
внаслідок процесів перетворення сигналу. Спільним недоліком у всіх цих способах є непристосованість до 
реалізації на малорозрядних контролерах і обчислювальних пристроях, що проявляється в ефекті впливу 
обмеженої розрядності задавання коефіцієнтів на обумовленість характеристичного рівняння A (z) дискретної 

передатної функції 
)(
)()(

zA
zBzW = . Як було показано в роботі [6], це може призвести до неправильного 

функціонування цифрової системи (як керуючої, так і комп’ютерної моделі). 
Таким чином, постає задача розробки математичного підґрунтя для дискретизації неперервних систем, 

що було б позбавлене згаданих вище недоліків традиційних методів. 
Аналіз останніх досліджень. Огляд існуючих літературних джерел [5, 7, 8] показує, що в галузі 

розробки математичних основ цифрових систем керування домінує класичний підхід, закладений ще його 
основоположниками [1, 2]. Нічого не змінилося і в розробці практичних цифрових систем, коли навіть дуже 
складні сучасні алгоритми керування базуються на числових методах і способах дискретизації неперервних 
систем, які мають щонайменше піввікову історію [9]. Саме відсутність відповідного математичного апарату є 
однією з основних проблем під час створення програмного забезпечення для паралельних обчислювальних 
систем [10]. 

Метою досліджень є розробка математичного підґрунтя для створення числово-аналітичних методів 
синтезу дискретних систем як керуючих систем для електромеханічних об’єктів, так і комп’ютерних моделей. 

Пропонований підхід ґрунтується на тому, що реакція y (t) електромеханічної системи з імпульсною 
перехідною характеристикою w (t) за дії зовнішнього сигналу або збурення x (t) для довільного моменту часу t 
визначається інтегралом згортки, який враховує вплив всієї передісторії зовнішніх дій x (t) на систему до 

заданого моменту t: ττ−⋅τ∫
∞−

dtwx
t

)()( . Для знаходження інтегралу згортки повинні бути відомі або задані 

обидві його складові: 
- імпульсна функція системи w (t) – зазвичай є відомою або заданою; 
- вхідний сигнал або збурення x (t), найчастіше є довільним, тобто аналітично невизначеним, за 

винятком окремих випадків – знаходження перехідної характеристики (вхідним сигналом є одинична 
стрибкоподібна функція) чи реакції на інший тестовий сигнал, який можна описати аналітично. 

Задача ускладнюється для цифрових систем, для яких додається необхідність оперувати з сигналами 
лише за їхніми відліками x (ti), при цьому втрачається інформація в проміжках між ними. У такому разі 
знаходження інтегралу згортки стає можливим шляхом відповідної апроксимації сигналу x (t). 

Зрозуміло, що для реальних електромеханічних об’єктів інтегрування починаючи від – ∞ не передбачає 
інформації про початкове значення вихідної координати y (t), тобто, приймається, що початкові умови є 
нульовими. У той же час актуальнішою для задач розрахунку перехідних процесів є проблема знаходження 
інтегралу згортки для системи, що перебуває в русі на даний момент часу, тобто для ненульових початкових 
умов. Задачу ускладнює те, що інтеграл згортки не може бути розбитий на окремі проміжки інтегрування за 
часом, як звичайні означені інтеграли, тому необхідно знайти інший спосіб знаходження інтегралу згортки в 
потрібному проміжку інтегрування з урахуванням початкового значення вихідної координати. 
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Дана задача вирішується знаходженням відображення за Лапласом реакції системи Y (s) з передатною 

функцією 
)(
)()(

sA
sBsW =  за зовнішньої дії з відображенням X (s) для стану з ненульовими початковими 

умовами: )(
)(
)(

)(
)()( 0 sX

sA
sB

sA
sCsY ⋅+= , де C0 (s) – многочлен, який відображає початкові умови і знаходиться, 

як відомо, на основі рекурентної формули відображення похідної від деякої функції ϕ (t). У часовому ж вимірі 

вираз 
)(
)(0

sA
sC

 є відображенням загального розв’язку ϕ (t) для заданих початкових умов однорідного 

диференціального рівняння, яке пов’язане з характеристичним поліномом A (s): 

ττ−⋅τ+ϕ= ∫ dtwxtty
t

0
)()()()( . 

Записати відповідне диференціальне рівняння можна з використанням прямого та оберненого 
перетворень Лапласа стосовно характеристичного полінома 01

1
1 ...)( asasasasA n

n
n

n ++++= −
− , якому і 

відповідає дане однорідне диференціальне рівняння 0... 01
)1(

1
)( =+′+++ −

− yayayaya n
n

n
n . У випадку 

ненульових початкових умов потрібно застосувати теорему диференціювання для оригіналу: 
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де  )1(
0

)2(
0000 ,,...,,, −−′′′ nn yyyyy  – відповідні ненульові початкові умови згаданого однорідного 

диференціального рівняння, розв’язком якого є функція ϕ (t); 
Y0 (s) – відображення розв’язку згаданого вище рівняння з ненульовими початковими мовами. 
Отже, розв’язок однорідного диференціального рівняння матиме відображення 

)(
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Шуканий вираз для функції ϕ (t) достатньо просто знаходиться за допомогою оберненого перетворення 
Лапласа для конкретних випадків електромеханічних систем із заданими передатними функціям та заданими 
початковими умовами за допомогою комп’ютерних програм аналітичної математики (Derive, Maple, MathCAD 
тощо). Задача спрощується застосуванням до відображення Y0 (s) теореми розкладу на елементарні дроби 
(теореми Хевісайда) і знаходження для кожного з них відповідної часової функції з наступним 
підсумовуванням. 

Таким чином, загальний розв’язок інтегралу згортки за дії зовнішнього сигналу x (t) на об’єкт з 

передатною функцією W (s) для ненульових початкових умов )1(
0

)2(
0000 ,,...,,, −−′′′ nn yyyyy  матиме вигляд: 

ττ−⋅τ+
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Для реальних електромеханічних систем, які описуються правильними дробово-раціональними 
передатними функціями, тобто, порядок полінома чисельника не перевищує порядок полінома знаменника, 
процедура знаходження інтегралу згортки спрощується розкладом системи на елементарні динамічні ланки: 

- 
s
A

 – відповідає інтегральній ланці або нульовому полюсу з передатною функцією 
sT ⋅

1
 та 

імпульсною перехідною функцією 
T

tw 1)( = . Відповідно, реакція на ненульові початкові умови запишеться 
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)( , звідки інтеграл згортки 

для аперіодичної ланки за початкової умови y0 матиме вигляд ττ⋅+⋅= ∫
τ−

−−
dxe

T
eyty
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- 
qsps

DsC
+⋅+

+⋅
2  – дозволяє врахувати в сумарній передатній функції пару комплексно-спряжених 

полюсів і може бути подано сумою передатних функцій двох стандартних ланок другого порядку: 

- синусна складова з передатною функцією 2
0

2
0

)( ω+α+

ω

s
 (де 

2
4 2

0
pq −

=ω  – власна частота 

коливної ланки, 
2
p

=α  – коефіцієнт демпфування (угамування) ланки) та імпульсною перехідною функцією 

)sin()( 0 tetw t
s ⋅ω⋅= ⋅α− ; 

- косинусна складова з передатною функцією 2
0

2)( ω+α+

α+

s
s

 та імпульсною перехідною функцією 

)cos()( 0 tetw t
c ⋅ω⋅= ⋅α− . 

Характеристичний поліном в обох випадках є однаковим і реакція на ненульові початкові умови y0 та 
y’0 для обох складових також буде однаковою: 
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У цілому ж інтеграл згортки для кожної складової за початкових умов y0 та y’0 описуватиметься 
виразами: 

синусна складова 
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косинусна складова 
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Таким чином, елементарний дріб 
qsps

DsC
+⋅+

+⋅
2  можна записати сумою відображень за Лапласом 

синусної та косинусної складових ys (t) та yc (t) з відповідними ваговими коефіцієнтами: 
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Наступним кроком у побудові рекурентних формул для дискретизації неперервних прототипів 
елементарних динамічних ланок є застосування апроксимації поліномами відповідного порядку сигналу x (t) 
[6]. Це дає змогу знайти відповідні інтеграли згортки для довільного (що не має аналітичного опису) 
зовнішнього сигналу x (t), у тому числі визначеного своїми відліками xi в дискретні моменти часу ihti ⋅=  (де i 
– номер поточного відліку; h – крок дискретизації за часом). Через обмежений обсяг статті приклад 
дискретизації неперервної системи обмежено найпростішою апроксимацією нульового порядку 
(прямокутниками) [6] – у цьому випадку сигнал визначається своїми відліками x (t) = xi на проміжку 
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1+<≤ ii ttt . Застосовуючи апроксимацію до знайдених раніше виразів для інтегралу згортки з ненульовими 
початковими умовами y0 та y’0 для елементарних динамічних ланок матимемо для них дискретні відповідники у 
формі рекурентних рівнянь: 

інтегральна ланка: iii x
T
hyy ⋅+=+1 ; 

аперіодична ланка першого порядку: iT
h

T
h

ii xeeyy ⋅−+⋅=
−−

+ )1(1 ; 
коливна ланка другого порядку, відповідно, синусна і косинусна складові: 
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Висновки. Запропонований підхід з використанням рекурентних обчислювальних схем на підставі 
апроксимацій інтегралу згортки з ненульовими початковими умовами дозволяє здійснити синтез цифрових 
систем з використанням процесів дискретизації неперервної системи і отримати при цьому низку переваг: 

- отримані рекурентні формули є стійкими для будь-якого кроку; 
- пропоновані рекурентні формули дозволяють забезпечити максимально можливий крок 

дискретизації з умови заданої похибки порівняно з іншими методами (крім операторних); 
- пропонований підхід дозволяє спростити реалізацію паралельних обчислень. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТАНОВОГО ПОТОКА В ОЧИСТНОМ 

ЗАБОЕ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
 
В роботі розглянуто питання формування метанового потоку в очисному вибою шахт. 

Проаналізовані релевантні системи прогнозу аерогазової атмосфери. Запропоновано вирішення проблеми 
прогнозу та своєчасної реакції автоматизованої системи на зміни характеристик метанового потоку, 
використовуючи методи штучного інтелекту, зокрема нейронні мережі. 

 
Актуальность. Недостаточная изученность вопроса возникновения аномально повышенных 

выделений метана в атмосфере горных выработок на различных участках шахтного поля не позволяет в ряде 
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случаев своевременно обеспечить условия безопасного ведения работ даже с помощью стационарной 
аппаратуры автоматического контроля метана типа АКМ. 

Описание задачи. Метановый поток из призабойной разгружаемой части разрабатываемого угольного 
пласта частично выделяется в рабочее пространство лавы непосредственно из угольного забоя, а другая часть 
через зону опережающих трещин попадает непосредственно в выработанное пространство, минуя лаву [1, 2]. 
Соотношение этих частей по мере отхода лавы от разрезной печи направлено в сторону уменьшения доли 
метана, истекающего непосредственно через обнаженную поверхность угольного забоя, и достигает 
минимальной величины при полном развитии свода разгрузки в окрестности выработанного пространства. 

Метановые потоки из разгружаемых от геостатического давления угольных пластов-«спутников» 
попадают вначале в выработанное пространство, а затем, в зависимости от их удаленности до 
разрабатываемого пласта и скорости подвигания очистного забоя, непосредственно в исходящую 
вентиляционную струю или через рабочее пространство лавы. 

Наиболее сложным и ответственным вопросом прогноза характеристик метанового потока в решении 
технологических метановых проблем явилось решение задачи определения условий их формирования в 
очистных пространствах угольных шахт. Попытка решить конкретную задачу определения характеристик 
потока импульсно-неравномерного выделения метана в горные выработки оказалась неразрешимой с позиций 
теоретических представлений о пористо-сорбционной форме содержания метана в угольных пластах. 
Ошибочность физической модели процесса, большие расхождения с прогнозируемыми результатами реальных 
выделений метана в горных выработках привели к попытке достижения цели с помощью методов 
математической статистики. К наиболее крупным работам в этом направлении, которые подвели итог всем 
предыдущим попыткам, относятся исследования, выполненные в МакНИИ под руководством С.Н. Осипова [3]. 
Обобщенные результаты этих исследований опубликованы в работе [4]. 

Тем не менее, существующие в настоящее время методы контроля аэрогазовой обстановки в очистном 
пространстве лавы не обеспечивают своевременного прогноза и необходимой надёжности определения 
опасных ситуаций, которые возникают в атмосфере рабочего пространства горных выработок. 

В последнее десятилетие стремительно возрастает значение информационного обеспечения 
современных технологий. Оно становится важным фактором развития практически во всех областях знания, в 
частности, в современных горных технологиях. Поэтому разработка и внедрение автоматизированной системы 
прогноза аэрогазовой обстановки очистного забоя на основе нейронных сетей является в настоящее время 
одной из самых актуальных задач в горных предприятиях. 

Предложенная сеть. В результате экспериментов для прогнозирования аварийноопасных ситуаций в 
очистном пространстве лав была определена оптимальная архитектура нейронной сети, приведенная на рис. 1. 
Она представлена четырехслойной нейронной сетью прямого распространения. Активационная функция 
нейронов скрытых слоёв взята сигмоидальной. В качестве инструментальной среды использовался пакет 
Mathlab 6.0 (neural network toolbox) [5, 6]. 

Входы нейронной сети определяются факторами риска. Таким образом, на каждый вход нейронной 
сети подается свой фактор риска возникновения аварийноопасной ситуации. Выходы сети соответствуют 
прогнозируемым значениям. 

Факторы риска – это различные показания датчиков расположеных в очистном пространстве лавы, 
указывающие на вероятность возникновения аварийноопасной ситуации. 

Важнейшими факторами риска для прогноза аварийнооопасной ситуации в очистном пространстве 
лавы являются: 

 

концентрация 
метана 

скорость 
воздуха 

температура 
воздуха 

относительная 
влажность 

атмосферное 
давление 

 
Рис. 1. Многослойная нейронная сеть 
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1. Концентрация метана с, %. Характеризуется группой датчиков (40-50 датчиков). В настоящее время 
сопоставляются показания данного датчика с показаниями датчиков, расположенных в одном ряду выше и 
ниже контрольного, а также с собственными показаниями, выполненными ранее за 30с. При расхождении 
показаний с соседними датчиками более чем на 20 % в ту или иную сторону результаты сопоставлений 
выдаются на дисплей, и автоматически включается предупредительная звуковая сигнализация. При 
расхождениях показаний более 30 % процессор вырабатывает команду средствам оповещения на включение 
аварийного звукового сигнала на всех рабочих местах и на отключение токоприемников участка. Аналогичный 
аналитический анализ производится с предшествующим за 30с собственным определением датчика с подачей 
таких же команд. В каждом поперечном сечении лавы, в котором установлены датчики метана и скорости 
воздуха, определяется суммарный метановый поток по лаве из выражения:  

Iiк=Σ Iiкп,   (1)
где к – данное поперечное сечение лавы, в котором установлено п датчиков метана (не более четырёх). 

Если текущий анализ показаний датчиков метана при определении интенсивности метанового потока в 
сопоставлении с передним и/или задним датчиком этого ряда даст расхождение значений более 1 м3/мин, то 
приостанавливается работа угольного комбайна. Аналогичная команда на отключение комбайна формируемся 
процессором при расхождении более 1 м3/мин предшествующего за 30с показания с показаниями этого же 
датчика в данный момент времени. 

2. Скорость воздуха в лаве v, м/с. Также характеризуется группой датчиков (40-50 датчиков). 
Сопоставляются показания данного датчика с показаниями датчиков, расположенных в одном ряду выше и 
ниже контрольного, а также с собственными показаниями, выполненными ранее за 30 с. При расхождении 
показаний с соседними датчиками более, чем на 10 % в ту или иную сторону результаты сопоставлений 
выдаются на дисплей и автоматически включается предупредительная звуковая сигнализация. При 
расхождениях показаний более 20 % процессор вырабатывает команду средствам оповещения на включение 
предупредительного звукового сигнала на всех рабочих местах и на отключение токоприемников участка. 
Аналогичный аналитический анализ производится с предшествующим за 30с собственным определением 
датчика с подачей таких же команд. Датчики скорости воздуха используются для определения расхода воздуха 
в каждом поперечном сечении лавы (м3/мин) по формуле:  

Qiкп = 60*viк*Siк,   (2)
а воздушный суммарный поток по лаве определяется из выражения:  

Qiк=ΣQiкп,   (3)
где  к – данное поперечное сечение лавы, в котором установлено п датчиков метана (не более четырёх). 
Если текущий анализ показаний ДСВ при определении расхода воздуха в сопоставлении с передним и/или 
задним датчиком этого ряда даст расхождение значений более 10 %, то приостанавливается работа угольного 
комбайна. Аналогичная команда на отключение комбайна формируемся процессором при расхождении более 
10 % предшествующего за 30с показания с показаниями этого же датчика в данный момент времени. 

3. Температура воздуха Т по оС (4 датчика), относительная влажность воздуха W (%) (4 датчика), 
атмосферное давление p в мм. рт. ст. (4 датчика). Эти параметры используются для аналитической обработки 
поступающего с них сигнала: сопоставление показаний с сигналами от датчиков, размещенных во всех особо 
опасных местах и собственных показаний, с интервалом между ними 30с. При расхождениях показаний 
однотипных датчиков более 20 % процессор вырабатывает команду средствам оповещения на включение 
предупредительного звукового сигнала на всех рабочих местах и на отключение токоприемников участка. 
Аналогичный аналитический анализ производится с предшествующим показанием за 30с с собственным 
определением датчика и подачей таких же команд. 

Таким образом, в качестве модели будем использовать нейронную сеть прямого распространения с 92 
входами (каждый из которых соответствует своему фактору риска), которая представлена на рис. 1. При этом 
ограничимся числом слоев, равным 4 (один – входной, один – выходной, и два – скрытых слоя). Количество 
нейронов в каждом слое (и вид активационной функции) определены в результате машинного эксперимента на 
заданной обучающей выборке. Объем выборки составляет порядка 100 измерений. В качестве исходных 
данных для этой выборки использовались показатели, полученные в ходе экспериментов в лаве. На выходах 
сети получаем рекомендации последующих действий, которые могут быть следующими: 

1) рабочее состояние лавы; 
2) включение аварийного оповещения и выдача команды на снижение скорости комбайна; 
3) аварийный стоп и команда на обесточивание электроприводов. 
Выводы. Таким образом, предложены нейросетевые методы прогнозирования аварийноопасной 

ситуации в лаве. Проведены исследования в направлении разработки критериев оптимальной структуры 
нейронной сети – 4-слойная сеть прямого распространения, входами которой являются факторы риска, а 
выходами получаем прогноз аэрогазовой обстановки в забое, который соответствует одному из трех режимов. 
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ  
І КОНТРОЛЮ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 
У статті розглядається можливість використання автоматизованих систем для спостереження за 

атмосферним повітрям і контролю його якості. Проаналізовано стан автоматизованої системи 
спостереження і контролю атмосферного повітря у місті Хмельницькому та здійснено рекомендації щодо її 
вдосконалення. 

 
Постановка проблеми. Людська діяльність неминуче призводить до змін атмосферного повітря. З 

кожним історичним періодом їх масштаби невпинно зростають, набуваючи глобального характеру. Для 
керування процесом охорони атмосферного повітря та забезпечення екологічної безпеки навколишнього 
природного середовища потрібна організація спостережень за антропогенними змінами атмосфери, як в 
глобальному масштабі, так і в окремих регіонах. Такі спостереження здійснюють з метою оцінки стану 
атмосферного середовища, запобігання погіршення його якості, а також для прогнозування змін та їх наслідків. 
Важливу роль у спостереженнях і контролі стану атмосферного повітря відіграють автоматизовані системи. 

Виклад основного матеріалу. Для контролю якості повітря використовують автоматизовані системи 
спостереження і контролю атмосферного повітря (АСКАП). Вони призначені для постійного контролю 
концентрацій основних забруднюючих речовин і метеорологічних параметрів атмосферного повітря. 

Завданнями АСКАП є автоматичне спостереження і реєстрація концентрацій забруднюючих речовин, 
аналіз отриманої інформації для визначення фактичного стану забруднення повітря, прогноз рівня забруднення; 
здійснення екстремальних заходів для зменшення забруднення атмосфери, створення рекомендацій для 
покращення стану атмосферного повітря і природного середовища в цілому, уточнення і перевірка 
розрахункових даних. 

Складовими АСКАП є пости спостереження (стаціонарні, маршрутні і пересувні) і обчислювальний 
комплекс. Стаціонарні пости призначенні для регулярного відбору проб повітря з метою подальшого 
лабораторного аналізу, безперервного реєстрування вмісту забруднюючих речовин автоматичними 
газоаналізаторами. Мережа стаціонарних постів обладнана приміщеннями типу лабораторія “Пост”, в яких 
встановлені комплекти приладів та обладнання для автоматичного відбору проб повітря і вимірювання 
метеорологічних параметрів. Комплект технічних засобів лабораторії “Пост” містить: 

- прилади автоматичного контролю концентрацій забруднюючих речовин: газоаналізатори типу 
ГМК-3 (для визначення оксиду вуглецю) і типу ГМК-1 (для визначення двооксиду сірки); 

- групу приладів для автоматичного і ручного відбору проб повітря на вміст газоподібних домішок, 
сажі та пилу: електроаспіратори типу ЕА-1, ЕА-2, ЕА-2С і автоматичний повітровідбирач “Компонент”; 

- групу приладів для автоматичного і ручного контролю метеорологічних параметрів: 
анеморумбограф типу М63МР, датчики температури і вологості. Структура автоматизованої системи 
спостереження і контролю атмосферного повітря показана на рис. 1. 

Лабораторію “Пост” обслуговує оператор, який реєструє значення температури, вологості, тиску. 
Лабораторія може працювати в безперервному режимі (автоматично) або з перервами (при обслуговуванні 
оператором). Одночасно забезпечується відбір 38 проб (33 – при автоматичному відборі і 5 – при ручному). 

Частота фіксацій на постах спостереження може змінюватись від одного разу на добу до 60 разів на 
годину. Фіксація відбувається автоматично. Стаціонарні пости спостережень можуть встановлюватись в 
житловій і промисловій зонах, біля автомагістралей. Кількість стаціонарних постів визначають залежно від 
чисельності населення, рельєфу місцевості, особливостей промисловості, концентрацій забруднюючих речовин 
у повітрі. Оптимальна кількість постів у містах – один пост на 50 тис. населення [1]. 

Маршрутні пости спостереження призначені для регулярного відбору проб повітря у фіксованих 
точках місцевості за допомогою спеціально обладнаної автолабораторії. Маршрут щомісячно змінюється з 
таким розрахунком, щоб відбір проб повітря у кожному пункті проводився в різний час доби. Розміщення 
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маршрутних постів повинно бути таким, щоб виявляти максимальні концентрації забруднюючих речовин, які 
формуються джерелом викиду. Визначаючи місця відбору проб, приймають до уваги висоту джерела викиду і 
максимально можливу зону забруднення ним атмосферного повітря. 

 
Автоматизована система спостереження і контролю атмосферного повітря 

Пости спостереження 

Стаціонарні пости Маршрутні пости Пересувні пости 

Обчислювальний комплекс 

Прилади автоматичного 
контролю концентрацій 
газоподібних речовин 

Прилади автоматичного 
контролю метеорологіч-

них параметрів 

Прилади автоматичного 
контролю вмісту сажі 

і пилу 

Газоаналізатори Анеморумбографи 

Датчики температури 

Електроаспіратори

Повітровідбирач 
“Компонент”

Датчики вологості 
 

Рис. 1. Структура автоматизованої системи спостереження і контролю атмосферного повітря 
 
Пересувні пости спостереження використовують для відбору проб під димовим факелом з метою 

виявлення зони його впливу. Ці місця обирають з урахуванням закономірностей поширення забруднюючих 
речовин в атмосфері. 

Автоматизовані системи спостереження і контролю атмосферного повітря функціонують на рівні 
окремих підприємств, міст, регіонів на національному і міждержавному рівні. Залежно від характеру та об’єму 
робіт АСКАП поділяють на такі типи: 

1. Промислові системи, які контролюють викиди промислових підприємств, ступінь забруднення 
промислових майданчиків і прилеглих до них територій. Вони оснащені датчиками для фіксування характерних 
інгредієнтів викидів підприємств, а також метеорологічними датчиками. Зазвичай, такі системи функціонують 
у структурі підприємств; 

2. Міські системи, що призначені для контролю рівня забруднення повітря міста викидами 
підприємств, транспорту, для вимірювання метеорологічних параметрів. Завдяки їх функціонуванню 
встановлюють розмір забруднення територій з урахуванням сезону року і кліматичних факторів, параметри і 
внесок кожного джерела забруднення, прогнозують небезпечність ситуації. 

Міські системи складаються з двох рівнів. На І рівні здійснюють вимірювання концентрацій 
забруднюючих речовин і деяких метеорологічних параметрів, перетворення виміряних значень фізичних 
величин, реєстрацію цих значень на машинних носіях і збереження інформації. На цьому рівні типові 
автоматичні станції визначають основні забруднювачі: оксид вуглецю, двооксиду сірки, оксиди азоту, 
вуглеводні за винятком метану, озон; метеорологічні параметри: швидкість і напрямок вітру, температуру 
повітря. Завершується перший рівень передачею даних в центр обробки інформації. 

На II рівень інформація надходить від пересувних постів і стаціонарних газоаналітичних лабораторій. 
На цьому рівні обробляють результати, прогнозують небезпечні ситуації, розраховують необхідні результати і 
передають споживачам. 

Міська система автоматичного спостереження і центр обробки даних забезпечують систематичне 
вимірювання заданих параметрів, автоматичний збір інформації з автоматизованих станцій, збір інформації від 
неавтоматизованих ланок спостереження, оперативне оцінювання ситуації, короткостроковий прогноз. У міську 
систему включені промислові автоматизовані підсистеми; 

3. Регіональні системи не мають своїх контрольно-вимірювальних станцій, а отримують інформацію 
про стан атмосферного повітря з міських і промислових систем. Вони призначені для статистичної обробки й 
аналізу даних про забруднення навколишнього природного середовища на значних територіях, на базі яких 
проводять дослідження та прогнозування, розробляють науково обґрунтовані рекомендації щодо його охорони. 

4. Загальнодержавні системи отримують відомості про забруднення та стан атмосферного повітря від 
регіональних систем, супутників Землі та космічних орбітальних станцій; 

5. Глобальні системи, їх використовують для досліджень атмосферних змін на основі міжнародних 
спостережень [2]. 

Автоматизовані спостереження за станом атмосферного повітря міста Хмельницького здійснюються на 
постах. У місті є два стаціонарні пости: пост № 1 – на території військового госпіталю по вулиці Чорновола, 
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пост № 2 – на розі вулиць Олімпійської та Курчатова. 
Спостереження на стаціонарних постах за забрудненням атмосферного повітря та метеорологічними 

параметрами проводять протягом року, незалежно від погодних умов. Пости працюють за повною програмою 
спостережень. Спостереження проводять щоденно. Вимірюється вміст в атмосферному повітрі пилу, двооксиду 
вуглецю, сірчаної кислоти та розчинних сульфатів, окису вуглецю, двоокису азоту, окису азоту, фенолу, 
хлороводню, аміаку, формальдегіду. 

Висновки. Для контролю якості повітря доцільно використовувати АСКАП, до складу яких входять 
пости спостережень. У місті Хмельницькому для автоматизованого спостереження за станом атмосферного 
повітря діє два стаціонарні пости. Враховуючи чисельність населення і площу міста, на його території повинно 
бути 5 постів. Для того, що автоматизована система спостережень і контролю атмосферного повітря 
охоплювала всю територію міста і функціонувала більш ефективно, необхідно створити ще три стаціонарні 
пости. Це дасть можливість проводити спостереження за станом атмосферного повітря, здійснювати його 
оцінку і запобігати погіршенню його якості. 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ  
ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ 
ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 

 
Розроблена та досліджена модель кількісної оцінки надійності програмно-технічних комплексів 

автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП), побудованих на основі 
програмованих логічних контролерів (ПЛК). Практичне використання моделі проілюстровано на прикладі 
оцінки розробленого програмно-технічного комплексу газоочисток Тихвинського феросплавного заводу. 

 
I. Введение 

Современный этап развития промышленного производства характеризуется повсеместным внедрением 
АСУТП, построенных на основе ПЛК [1, 2]. Неотъемлемой частью любой АСУТП является программно-
технический комплекс (ПТК), включающий в себя средства управления процессом и средства визуализации. 
Количественная оценка надежности таких комплексов является достаточно актуальной проблемой [3], что 
обусловлено ростом потребностей практики в увеличении уровня надежности и безопасности, повышением 
сложности современных АСУТП и недостаточной информацией о безотказности их компонент. 

Существующие методики оценки надежности [4] не учитывают специфику ПТК АСУТП на основе 
ПЛК. Целью данной работы является разработка модели, позволяющей произвести количественную оценку 
надежности программно-технических комплексов АСУТП на основе ПЛК. 

II. Пример ПТК АСУТП на основе ПЛК 
В качестве примера рассмотрим ПТК 

АСУТП газоочисток № 2, 3 Тихвинского 
ферросплавного завода (рис. 1). 

Данный ПТК имеет двухуровневую 
структуру. Нижний уровень (НУ) – уровень 
управления – представлен ПЛК TSX Premium 
фирмы Schneider Electric. Верхний уровень (ВУ) – 
уровень визуализации – дублирован с целью 
повышения надежности и представлен 
автоматизированными рабочими местами (АРМ) и 
панелями оператора. 

Таким образом, данный ПТК имеет 
резервированные участки, при этом основной и 
резервный элементы участков имеют различные 
интенсивности отказов. 

 
Рис. 1. Схема программно-технического комплекса АСУТП 
газоочисток № 2, 3 Тихвинского ферросплавного завода 
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Представим типовой ПТК АСУТП на основе ПЛК в виде подмножества дублированных элементов 
количеством d и подмножества нерезервированных элементов количеством n (рис. 2) и построим модель 
надежности. 

 
Рис. 2. Структурная схема надежности типового ПТК АСУТП на основе ПЛК 

 
III. Модель надежности 

Определим допущения для расчета надежности ПТК АСУТП на основе ПЛК: 
1) интенсивность отказов ПТК АСУТП постоянна на основном этапе эксплуатации системы; 
2) экспоненциальное распределение времени восстановления; 
3) вероятность отказа каждого элемента системы не зависит от вероятности отказа других элементов; 
4) надежность средств и достоверность метода контроля идеальны; 
5) для восстановления (ремонта) системы используется один ремонтный орган; 
6) приоритет при проведении восстановительных работ отдается элементам, восстановление которых 

позволит перевести систему в работоспособное состояние; 
7) ремонтные работы начинаются сразу после обнаружения отказа. 
Допустимость экспоненциального распределения для описания процесса восстановления при 

независимых отказах позволяет представить анализируемые системы в виде марковских процессов. 
Построим модель системы, которая содержит один резервированный участок и n нерезервированных 

элементов. Структурная схема надежности такой системы представлена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Структурная схема надежности системы с одним резервированным участком 

 
Опишем возможные состояния системы: 

0S  – все элементы ПТК АСУТП работоспособны; 

1S  – отказал первый элемент резервированного участка, система работоспособна; 

2S  – отказал второй элемент резервированного участка, 
система работоспособна; 

3S  – отказали оба элемента резервированного участка, 
система неработоспособна; 

4S  – отказал любой из нерезервированных элементов, 
система неработоспособна; 

5S  – отказал первый элемент резервированного участка и 
любой из нерезервированных элементов, система неработоспособна; 

6S  – отказал второй элемент резервированного участка и 
любой из нерезервированных элементов, система неработоспособна. 

На рис. 4 представлен граф состояний данной системы. 
Состояния, в которых система неработоспособна, помечены 
штриховкой. 
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Рис. 4. Граф состояний системы 

Составив и решив систему уравнений Колмогорова для стационарного режима, определим вероятность 
нахождения системы в работоспособных состояниях – установившееся значение коэффициента готовности:  

2
2 1

0 1 2 2
2 1 1 2 2 1

.рабP P P P
n n n

µ µ λ µ λ
µ µ λ µ λ µ λ λ λ λ λ λ λ

+ ⋅ + ⋅
= + + =

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
  (1)

Таким образом, для системы с одним резервированным участком получено достаточно простая 
формула расчета вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии. В случаях, когда АСУТП 
содержат множество резервированных участков, графы состояний и, соответственно, построенные на их основе 
системы уравнений, получаются достаточно громоздкими, и их решение возможно только с помощью 
специальных программных средств (например, MathCad). 

IV. Практическое применение 
Произведем расчет надежности ПТК АСУТП газоочистки № 2 с использованием построенной модели. 

На рис. 5 представлена структурная схема надежности подсистемы газоочистки № 2. 
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Рис. 5. Структурная схема надежности подсистемы газоочистки № 2 

 
Средние наработки между отказами (MTBF) элементов системы взяты из документации 

производителей [5] и приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
MTBF элементов ПТК АСУТП 

Элемент чMTBF,  ч
1,λ  

ПЛК TSXP572634M 718576 6103916.1 −⋅  
АРМ Advantech 50000 5100.2 −⋅  
СЕРВЕР APC 246000 610065.4 −⋅  
Панель оператора Magelis XBTGT6330 80000 51025.1 −⋅  

 
Определим интенсивность отказов нерезервированных элементов системы как сумму интенсивностей 

отказов этих элементов: серверплкнерез λλλ += 4 . Интенсивность отказов ПО обозначим ПОλ , интенсивность 

отказов АРМ – АРМλ , интенсивность восстановления любого элемента – µ . Примем время восстановления 
любого элемента системы равным 1 час. Таким образом, µ =1/ч. 

По формуле (1) определим вероятность нахождения АСУТП в работоспособном состоянии: 
2

2 = 0.9999903арм по
раб

арм по нерез по арм арм нерез по нерез

P
µ µ λ µ λ

µ µ λ µ λ µ λ λ λ λ λ λ λ
+ ⋅ + ⋅

=
+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

 

Так как конфигурация системы, как правило, строго оговаривается, то добиться изменения данной 
характеристики можно лишь изменением интенсивности восстановления системы. Построим график 
зависимости )f(µ=рабP , µ ]0.25..1.0[∈  (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Зависимость вероятности нахождения системы в работоспособном состоянии от времени восстановления 
 
Из рис. 6 видно, что правильно подобрав допустимое время ремонта системы, можно обеспечить 

требуемый коэффициент готовности. 
V. Выводы 
Методика количественной оценки надежности с применением предложенной модели позволяет 

рассчитать коэффициент готовности и обосновать выбор необходимых элементов ПТК АСУТП на этапе 
проектирования. 

Исследована зависимость коэффициента готовности от длительности ремонтных работ. Произведен 
расчет коэффициента готовности реального ПТК с применением построенной модели. 

Направлением дальнейших исследований может быть разработка моделей, учитывающих надежность 
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программного обеспечения. 
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СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІМПУЛЬСНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЯХ ЗВ’ЯЗКУ 
TIMING-СИСТЕМИ БАГАТОТОЧКОВОГО ПАРАМЕТРИЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 
В статті досліджується імпульсна послідовність, що формується в двопровідній лінії зв’язку 

під’єднаними комірками датчика, як стаціонарна випадкова імпульсна послідовність без перекриття 
імпульсів. Математичне дослідження конкретизовано для випадку послідовності квазіперіодичних випадкових 
імпульсів, обумовленного режимом двосторонньої модуляції тривалості імпульсів. В цьому режимі 
передбачається випадкова зміна як тривалості, так і положення переднього фронта імпульса таким чином, 
що вони не перетинають межі зони очікування. 

 
Вступ. Серед багатьох методів багатоточкового контролю параметрів датчиків важливе місце 

посідають методи електричного поєднання комірок датчика двопровідними лініями зв’язку і розподілом часу 
для передачі даних кожною коміркою. В роботі [1] описана система, в котрій використано “вкладений” часовий 
розподіл, тобто в заздалегідь визначену зону очікування кожна комірка датчика вбудовує свої дані у вигляді 
ШІМ-модульованого імпульсу. В лінії зв’язку суперпозиція сигналів-відкликів з кожної комірки являє собою 
точковий процес, квантування якого ефективно вирішується програмними засобами [2]. Таке моделювання 
систем з розподілом часу одержало назву таймерного, або timing-моделювання. Математичними операторами 

timing-моделювання слугують допоміжні вектор-рядок iν  розмірності m×1  і матриця iW  розмірності 

mnn× . Матриця nm× параметрів S  перетворюється в векторну форму s  за допомогою операції 
впорядкування 

∑
=

=
m

i 1
iSνiWs . 

Вектор iν  виділяє i-й рядок матриці S , а матриця iW  розміщує цю строку на місце, яке відведено 

для і-го відрізку вектора-рядка s . Таким чином, вектор s  містить всі елементи матриці S , послідовно зчитані 
по рядках. 

Велика сукупність всіх факторів впливу на параметри вектора s  робить їх випадковими, а сам вектор 
стохастичним. Тому актуальною є проблема ймовірнiсного представлення сигналів і стохастичного 
моделювання процесів в лінії зв’язку. 

Основні статистичні визначення і формулюваня. Довільний поодинокий імпульс послідовності з 
одиничною амплітудою, тривалістю iτ  та моментом it  початку і-го імпульса можна визначити наступним 
чином: 

( )




+><
+≤≤

=−
iii

iiii
ii tttt

ttttf
ttf

τ
ττ

τ
_,,0

),,(
, . 

Передбачається, що максимальне значення 1=τ ),t(f imax . 
Статистичне дослідження випадкових імпульсних процесів без перекриття зводиться до вирішення 

двох задач: 
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- знаходження щільностей ймовірності для окремих параметрів, в нашому випадку для тривалостей і 
моментів появи імпульсів; 

- обчислення спектральної щільності або функції кореляції. 
Спектральну щільність стаціонарної випадкової імпульсної послідовності без перекриття слід 

обчислювати наступною формулою [3]:  
2)(1lim)( ωω F

T
S T→∞= ,  (1)

де  ( )ωF – спектральна функція усіченої реалізації )(tξ , тобто реалізації )(tξ  на кінцевому інтервалі часу 







−

2
,

2
TT :  

( ) ( )∫
−

−=
2

2

T

T

tj dtetF ωξω .  (2)

Статистичне усереднення в формулі (1) має виконуватись по всіх випадкових параметрах, від яких 
залежить спектральна функція ( )ωF . 

Розглядаємо реалізацію )(tξ  випадкових імпульсів без перекриття у вигляді суми  

( ) ( )∑
−=

−=
N

Ni
iittft τξ , .  (3)

Підставивши (3) в (2), маємо 

( ) ( ) ( ) itj
N

N
i

T

T

tj
N

N
ii eFdtettfF ωω τωτω −

−−

−

−
∑∫ ∑ =−= ,, 1

2

2
. 

( )iF τω,1 – спектр типового імпульса послідовності 

( ) ( ) ( )∫∫
∞

∞−

−
∞

∞−

− =−= dxexfdtettfF xj
i

tj
iii

ωω τττω ,,,1 . 

Відомо, що квадрат модуля спектральної функції дорівнює 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) )(
11

2 ,, ki ttj
N

Ni

N

Nk
ki eFFFFF −

−= −=

∗∗ ∑ ∑== ωτωτωωωω ,  (4)

де  *F  і *
1F  – функції, що комплексно спряжені з F  і 1F . 

Запишемо подвійну суму (4) інакше. Позначимо nki =− . 
Для досліджуваних усічених реалізацій імпульси відсутні при Nki >, . Тому 

( ) ( ) ( )
( )

)(
2

2

*
11

2 ,, knk ttj
N

NnkN
Nn

N

Nk
nkk eFFF −

≤+≤−
−= −=

+
+∑ ∑= ωτωτωω . 

В правій частині цього рівняння загальне число доданків дорівнює ( )212 +N , а число доданків з будь-
яким фіксованим індексом n  дорівнює ( )12 +N . 

Припущення стаціонарності. Поки що на випадкову імпульсну послідовність не було накладено 
жодних обмежень. Припустимо, що випадковий імпульсний процес є стаціонарним, тоді середні значення 

окремих доданків, що входять в ( ) 2ωF , залежать тільки від різниці індексів n . При кожному фіксованому 

значенні n  в подвійній сумі буде ( )12 +N  однакових доданків, відповідних різним значенням індекса k . Тому 
для стаціонарної послідовності можна написати 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (
2

2

*
11

)(
2

2

*
11

2 ,,12,, nkknk tj
N

Nn
nkk

ttj
N

Nn

N

Nk
nkk eFFneFFF

−=
+

−

−= −=
+

++ ∑∑ ∑ +== ωω τωτωτωτωω

. 

 (5)

В результаті підсумовування по n  маємо отримати ( )12 +N  членів. 
Підставляючи (5) в (1), врахуємо наступну обставину. Для досліджуваної стаціонарної послідовності 

імпульсів без перекриття число імпульсів ( )12 +N  росте зі збільшенням T  і, отже, неможливо довільно і 
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незалежно задавати величини T  і N . Якщо вважати число випадкових імпульсів ( )12 +N  фіксованим, то при 
статистичному усередненні в загальному випадку необхідно враховувати різні тривалості T  різних реалізацій. 
Навпаки, якщо задатися постійною тривалістю реалізацій constT = , то буде випадковим чином змінюватися 
число випадкових імпульсів ( )12 +N . 

Будемо вважати число імпульсів ( )12 +N  постійним. Маючи на увазі, що в подальшому нас цікавить 

пороговий перехід при ∞→T , в формулі (1) інтервал T  можна замінити його середнім значенням T , котре 
визначимо наступним чином. 

Виділимо зі всієї множини реалізацій лише ті, для яких на інтервалі 





−

2
,

2
TT  з’являється точно 

( )12 +N  випадкових імпульсів. Нехай для виділених реалізацій ( )12 , +iiT ttW  дорівнює нулю. 
Позначимо інтервал між початками двох сусідніх імпульсів через 

iii tt −= +1ϑ . 
Щільність ймовірності для iϑ  дорівнює 

( ) ( )∫
∞

∞−

+= iiiiTiT dtttWW ϑϑ ,2 . 

Виразимо тепер величину T  через середній інтервал між сусідніми імпульсами ϑ . В кожній з 
виділених реалізацій число імпульсів, які мають інтервал від ϑ  до ϑϑ d+ , в середньому дорівнює 
( ) ( ) ϑϑ dWN T12 + , а сумарна тривалість всіх таких інтервалів складає ( ) ( ) ϑϑϑ dWN T12 + . Тому середня 
тривалість реалізацій дорівнює 

( ) ( ) ( ) TT NdWNT ϑϑϑϑ 1212
0

+=+= ∫
∞

. 

Переходячи тут до порогу при ∞→T  (тобто ∞→N ) і враховуючи стаціонарність випадкової 
імпульсної послідовності, можна написати ϑϑ =∞→ TTlim . Відповідно, майже для всіх реалізацій 
множини можна приблизно вважати 

( ) ∞→+=≈ NNTT ,12 ϑ .  (6)
З урахуванням співвідношень (5) і (6) формула (1) приймає вигляд  

( ) ( ) ( )∑
∞

−∞=

−
+

+=
n

ttj
nkk knkeFFS )(*

11 ,,1 ωτωτω
ϑ

ω .  (7)

Таким чином, задача знаходженя спектральної щільності зведена до обчислення суми, яка фігурує в 
правій частині формули (7). Ці обчислення можуть бути виконані, якщо задані конкретні статистичні 
характеристики випадкової імпульсної послідовності. 

Режим квазіперіодичнх імпульсів. Послідовності квазіперіодичних випадкових імпульсів 
зустрічаються в різних видах імпульсно-часової модуляції. В якості такого дещо спрощеного варіанту розглянемо 
послідовність з імпульсно-фазовою модуляцією, коли імпульси мають постійну тривалість, а їхнє положення 
від періода до періода змінюється залежно від даних, що передаються. 

Нехай тривалість кожного типового імпульса ( )0,τtf , де ( ) 1, 0max =τtf , постійна consti == 0ττ , а 

зміщення переднього фронта kε  випадкові, стаціонарні та незалежні як для одного імпульса (тобто при ki = ), 
так і для імпульсів в різних тактових інтервалах (при ki ≠ ). Для усунення перекриття імпульсів вважаємо, що 

сума тривалості імпульса 0τ  і максимального зміщення maxε  не перевищує 
2
0ϑ . 

Застосовно до даного випадку в формулі (7) треба покласти 
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де  ( ) ωεωΘ je=3  – характеристична функція зміщення ε . 

Виділяючи члени з 1__,0 ≥= nn  і 1−≤n , отримаємо 
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де  2,10 == nζζ  при 0≠n . 
Виразимо суму тригонометричного ряда в останній формулі через суму дельта-функцій. Відомо [4], що 

розкладання в ряд Фур’є періодичної послідовності дельта-функцій 
( ) ,...,2,1,0, ±±=− mmlxδ  з періодом l  має вигляд 

( ) ( )∑∑
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∞
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m
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l
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Вважаючи тут 
0

1
ϑ

=l , отримаємо 
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де  2,10 == nεε  при 0≠n . 
Остаточно отримаємо 
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Відзначимо, що при consti == 0εε  досліджувана послідовність імпульсів буде періодичною. З 
формули (10) можна зробити спостереження, що спектр є дискретно-суцільним. Запишемо останню формулу у 
наступному вигляді: 
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Режим двосторонньо модульованих за тривалістю імпульсів. Розглядаємо варіант, коли змінюються 
як тривалість, так і положення переднього фронта імпульса таким чином, що вони не виходять за межі тактового 
інтервалу (рис. 1). Тут не допускається перекриття імпульсів, а їхнє положення обмежується половиною 

тактового інтервалу 
2
0ϑ . Уточнимо, що досліджується імпульсна послідовність з наступними припущеннями: 

- амплітуда імпульсів постійна і дорівнює одиниці (Аі=1); 
- тривалості імпульсів iτ  та зміщення iε  моментів їхньої появи відносно тактового інтервала 0ϑ  

незалежні для будь-яких пар імпульсів, при цьому 00 ϑετ ≤+≤ ii  відсутність перекриття); 

- вказані тривалості iτ  та зміщення iε  розподілені рівномірно на інтервалі 
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Рис. 1. Послідовність імпульсів з випадковими і незалежними тривалістю iτ  та зміщенням iε  
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Звернемося до основної формули (7). З урахуванням (8) і сформульованих умов ця формула прийме 
вигляд 
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В процесі переходу до суми дельта-функцій була використана формула (9). 
Якщо тривалості iτ  і зміщення kε  незалежні не тільки для будь-яких двох різних ( ki ≠ ), але і для 

одного і того ж імпульса (тобто при ki = ), то формула (12) спрощується  
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де  ( ) ωεωΘ je−=3  – характеристична функція зміщення ε . 

Для прямокутного імпульса з урахуванням (11) можемо написати 
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Знаючи щільність ймовірності (11) для зміщення ε , знаходимо характеристичну функцію 
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Відомо, що квадрат модуля добутку двох комплексних величин дорівнює добутку квадратів модулів 

співмножників. Якщо врахувати, що 
2
0

00
ϑετ ==  і підставити отримані співвідношення в (13), то отримаємо 

вираз для спектральної щільності випадкових прямокутних імпульсів 
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При записі співмножника перед сумою дельта-функцій було враховано, що дельта-функції відмінні від 
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нуля лише в точках 
0ϑ

mf = , тобто при mπωϑ 20 = . В цих точках 

( ) 22sin2cos1cossin2cos2 2 =−+=+ xxxxxxx . 
 
Висновки. Результатом дослідження є обчислення щільностей ймовірності для двох параметрів: 

тривалостей і моментів появи імпульсів, спектральних функцій, характеристичних функцій і спектральної 
щільності. 

Стохастична модель імпульсної послідовності, що формується комірками датчика в двопровідній лінії 
зв’язку, передбачає стаціонарність цієї послідовності. Також ця модель ґрунтується на властивості 
квазіперіодичності, оскільки імпульси мають виникати тільки в своїх зонах очікування і не перекриватись. 
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ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО 
ПРОЦЕСУ ЗМІЦНЕННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН ІНДУКЦІЙНИМ НАПЛАВЛЕННЯМ 

 
Наведено результати аналізу технологічного процесу індукційного наплавлення зміцнюючих 

композиційних покриттів, запропоновано метод оптимізації процесу розробкою програмно-технічних засобів 
для створення автоматизованої системи керування, наведено функціональну схему системи та блок-схему 
алгоритму роботи програмного забезпечення. 

 
Для зміцнення деталей машин під час виготовлення чи відновлення на виробництві широко 

застосовується технологічний процес нанесення композиційних покриттів (КП) індукційним наплавленням. Для 
наплавлення використовують генератор струму високої частоти та індуктор (певної конфігурації). Отримані 
цим способом вироби дозволяють заощаджувати дорогі матеріали, керувати такими властивостями, як 
коефіцієнт тертя, істотно знижувати собівартість і підвищувати довговічність деталей і вузлів [1, 2]. 

Як показав аналіз етапів технологічного процесу наплавлення, на українських підприємствах [3] рівень 
автоматизації цього процесу недостатній. Відсутня автоматизована комп’ютерна система, яка б дозволила 
швидко пристосувати виробниче обладнання до нових умов (при зміні номенклатури деталей, складу 
композиційних матеріалів (КМ), матеріалу деталей), а також оптимізувати процес по визначних параметрах. 

Метою даної роботи є виявлення можливостей вдосконалення технологічного процесу наплавлення 
КП, шляхом створення програмно-технічних засобів для автоматизованої системи керування (АСК), які 
дозволять детально контролювати всі етапи процесу наплавлення, та оперативно змінювати параметри 
виробничого процесу (напругу в індукторі, частоту струму, тривалість і температуру наплавлення). 

Така система повинна виконувати наступні функції: 
1) Автоматичне керування режимами наплавлення, враховуючи наступні параметри: 
а) властивості матеріалу деталі і складу шихти; 
б) конструктивні характеристики індуктора (зазор, довжина) і генератора СВЧ (струм, частота, 

напруга); 
в) геометрія поверхні деталі, що підлягає наплавленню; 
г) температура розплавлення шихти і максимально допустима температура матеріалу деталі. 
2) Контроль якості наплавлення: 
а) товщина наплавленого шару по відповідній ділянці поверхні деталі; 
б) шорсткість і пористість покриття; 
в) контроль розподілу наповнювача в поверхневому шарі покриття. 
Режими наплавлення визначаються подачею струму заданої частоти та напруги з генератора СВЧ на 

індуктор впродовж певного проміжку часу або динамічну зміну параметрів процесу наплавлення відповідно до 
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запрограмованого алгоритму. 
До того ж у випадку, коли розмірів індуктора недостатньо для одночасного наплавлення 

композиційного покриття на всю поверхню, система повинна керувати переміщенням деталі в полі індуктора. 
Запропонована АСК дозволить оптимізувати технологічний процес індукційного наплавлення по 

визначальних факторах і енергетичних витратах, та швидко змінювати параметри процесу для обробки різних 
типів деталей та наплавлення різних композиційних матеріалів. 

Проведені теоретичні і практичні дослідження дали можливість розробити функціональну схему АСК 
технологічним процесом індукційного наплавлення (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функціональна схема АСК технологічним процесом індукційного наплавлення 

 
Схема складається з наступних блоків: 
- ЕОМ – електронно-обчислювальна машина, в її архітектурі можна виділити основні функціональні 

блоки, які будуть задіяні в роботі АСК: 
а) ЦП – центральний процесор; 
б) таймер – внутрішній таймер комп’ютера; 
в) КП – контролер переривань; 
г) ПДП – пристрій прямого доступу до пам’яті 
д) ОЗП – оперативний запам’ятовуючий пристрій; 
е) USB – універсальний послідовний порт введення/виведення; 
ж) пристрої введення/виведення – забезпечують взаємодію АСК з оператором. 
- ПС – пристрій спряження для забезпечення інтерфейсу між ЕОМ та виробничим обладнанням; 
- ГСВЧ – генератор струму високої частоти; 
- Ін – індуктор; 
- Тп – тиристорний перетворювач; 
- Дв – двигун; 
- Ред – редуктор; 
- Тх – тахогенератор; 
- П1,П2 – перетворювачі; 
- ДТ – датчики температури; 
- ДК – система датчиків контролю якості наплавленого КП. 
Між блоками АСК протікають наступні сигнали: 
- Хі [n] – керуючі цифрові сигнали від ЕОМ; 
- Uг – напруга на високочастотний генератор; 
- І – струм поданий на індуктор; 
- E – напруженість поля індуктора; 
- Uтп – напруга на тиристорний перетворювач; 
- Uдв – напруга керування двигуном; 
- ωβ – частота обертання вала; 
- V – лінійна швидкість переміщення столу установки; 
- Uтх (р) – напруга з тахогенератору; 
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- Uдт – напруга з датчиків температури; 
- Uдк – напруга з датчиків контролю якості. 
На виробництві для індукційного нагрівання переважно застосовуються лампові генератори 

потужністю 60-100 кВт на частоту 60-70 кГц і генератори 10-62 кВт на частоту 440 кГц. 
Підсистема переміщення деталі в полі індуктора керується ЕОМ відповідно до заданих параметрів, 

лінійна швидкість переміщення корегується на основі сигналів від датчиків температури. 
Структурну схему програмно-технічних засобів системи описано в [4]. 
ЕОМ, що входить до складу АСК забезпечує інтеграцію всіх блоків, взаємодію з людиною-оператором 

через пристрої введення/виведення, виконує керування обладнанням на основі заданого алгоритму та даних, 
отриманих від системи датчиків, обробляє та зберігає інформацію про стан технологічного процесу і якість 
наплавленого покриття. 
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Рис. 2 Блок-схема алгоритму роботи програмного забезпечення системи керування процесом індукційного наплавлення 
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Взаємодію ЕОМ з технологічним обладнанням пропонується будувати через пристрій спряження з 
цифро-аналоговими та аналого-цифровими перетворювачами, вузлами узгодження окремих блоків по 
навантаженню і потужності. Введення/виведення з ЕОМ на пристрій спряження виконується на основі USB – 
інтерфейсу, який є найбільш розповсюдженим, має велику швидкість передачі даних (до 12 Мбіт/с) і дозволяє 
підключати до 127 пристроїв. 

Програмне забезпечення системи має відповідати ряду вимог і виконувати наступні функції: 
- забезпечити високий рівень надійності та безпеки від „зависань” та похибок; 
- оперативно здійснювати контроль та керування параметрами технологічного процесу; 
- динамічно накопичувати та обробляти дані від систем датчиків. 
Блок-схему алгоритму роботи програмного забезпечення системи керування процесом індукційного 

наплавлення наведено на (рис. 2). 
Аналіз сучасного стану рівня автоматизації процесу наплавлення зміцнюючих КП на підприємствах 

показав, що виробництво потребує розробки та впровадження сучасних програмно-технічних засобів, які 
дозволять оптимізувати процес за рядом визначних параметрів і створити автоматизовану систему керування 
процесом. 

Розроблено функціональну схему АСК технологічним процесом індукційного наплавлення, 
запропоновано блок-схему алгоритму програмного забезпечення для АСК. 

Розробка та впровадження таких програмно-технічних засобів дозволить: оперативно змінювати 
параметри процесу; оптимізувати способи нанесення КП; автоматично контролювати параметри процесу і 
якість наплавлених КП; економити енергоресурси та матеріали. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ЕПОКСИДНИХ КОМПОЗИТІВ ДЛЯ ПОКРИТТІВ 

 
У роботі встановлено залежність зміни частоти поглинання від товщини захисних покриттів, а 

також досліджено зміну частоти поглинання від вмісту наповнювачів різної фізичної природи. На основі 
результатів експериментальних досліджень встановлено оптимальних склад покриттів з наповнювачами 
різної фізичної природи і розроблено матеріали з широким діапазоном поглинання та незначної маси і товщини 
порівняно з відомими закордонними аналогами. 

 
Вступ. При формуванні покриттів з властивостями поглинання електромагнітних хвиль 

використовують метод кількісного підбору елементів [1]. Відомо [2], що покриття, яке містить тільки сильно 
поглинаючий діелектричний матеріал і працює у високочастотній області поглинання (5,0-8,3 ГГц) має велику 
товщину і не може мати широкого застосування. Авторами [3] показано результати дослідження поглинаючих 
матеріалів в області 3,0-8,0 ГГц, виготовлених на основі комбінування наповнювачів, які вибрані за допомогою 
теорії узгодження. 

Водночас матеріал, що поглинає енергію електромагнітних хвиль, повинен створювати великі їх втрати 
і мати при цьому не велику товщину. Відносно матеріалів, поглинаючі властивості яких зумовлені магнітними 
втратами, встановлено, що при незначному розсіюванні хвилі при визначених значеннях частот, товщина 
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матеріалу зменшується зі збільшенням магнітних втрат. Тому при розробці покриттів з високими 
поглинаючими властивостями важливим є врахування комплексного підходу до формування матеріалів з 
одночасно високими фізико-механічними властивостями, магнітними втратами і поглинальними 
характеристиками. 

На сьогодні не існує поглинаючих матеріалів в мікрохвильовій області, які повністю задовольняли б 
вимогам стосовно їх розміру за товщиною, масою і поглинальними властивостями. Розвиток виробництва таких 
захисних покриттів тісно пов’язаний з розвитком нових вихідних матеріалів. У цьому плані перспективним є 
використання композитних матеріалів на епоксидній основі, які містять дисперсні наповнювачі різної фізичної 
природи. При цьому, введення у композит дисперсних часток магнітної природи з одночасною модифікацією 
композицій високочастотним електромагнітним полем забезпечує отримання матеріалів з високими 
експлуатаційними характеристиками і поглинальними властивостями. 

Мета роботи – дослідити вплив природи наповнювачів і електромагнітної обробки на поглинаючі 
властивості епоксикомпозитних матеріалів і розробити покриття з незначною масою і товщиною для 
експлуатації в широкому діапазоні частот. 

Матеріали і методика досліджень. Як зв’язувач для полімеркомпозитних захисних покриттів 
використали епоксидно-діанову смолу марки ЕД-20. Вона має високу адгезію до різних матеріалів, високу 
стійкість до агресивних середовищ, діелектричні властивості і невелику об’ємну усадку в межах 0,5-3,0 %. 
Важливою характеристикою епоксидних матеріалів є їх технологічність, тобто можливість нанесення 
пневматичним способом, пензлем та змочуванням при зануренні на деталі зі складним профілем поверхні. 
Порівняння результатів випробувань стійкості до ерозійного руйнування абразивом матеріалів на основі смоли 
ЕД-20 показало, що їх зносостійкість у 4-5 разів більша, ніж матеріалів на основі фенольних зв’язувачів [9]. 
Висока хімічна стійкість і відносно низька проникність захисних покриттів на основі епоксидних смол дозволяє 
експлуатувати їх в досить жорстких умовах. 

Враховуючи великі габаритні розміри і масу, складний профіль поверхні різноманітних деталей машин 
і механізмів, а також умови нанесення покриттів для зшивання епоксидних композицій, використано твердник 
поліетиленполіамін (ПЕПА) (ТУ 6-05-241-202-78). Формування композитів здійснювали при кімнатній 
температурі протягом часу τ=24 год. з наступною термічною обробкою зразків протягом двох годин при 
температурі Т=393±2К. 

Покращення механічних, фізичних і поглинаючих властивостей захисних полімеркомпозитних 
покриттів досягається шляхом отримання наповнювачів при спіканні. Для досягнення цієї мети в склад 
наповнювачів входять системи неорганічних сполук. Отже, за допомогою кількісного підбору комбінації 
електричних параметрів матеріалів, які входять у склад покриття, можливе створення поглинаючого елементу 
для повного діапазону частот. 

Як наповнювачі для полімеркомпозитних матеріалів використовували дисперсні порошки 
металовуглецевої композиції (МВК), і оксиду хрому. Дисперсність наповнювачів змінювали в межах від 40 до 
80 мкм. 

При дослідженні впливу високочастотного електромагнітного поля на властивості епоксидних 
матеріалів проводили обробку олігомерних композицій змінним магнітним полем на розробленій установці. 
Напруженість магнітного поля, яка пропорційна силі струму в обмотках соленоїду, становила Н=100 А/м. 
Частоту змінного магнітного поля регулювали при допомозі паралельно з’єднаних конденсаторів, у межах 5-
100 МГц. Тривалість обробки композицій становила τ=3-5 хв. 

Для дослідження поглинаючих властивостей захисних покриттів використовували панорамні 
вимірювачі марки КСВн. Робота вимірювача ґрунтується на принципі рефлектометричного вимірювання 
сигналів, пропорційних потужності, яка подається від генератора і відбитого від вимірювального об’єкту 
сигналу. Сигнали, пропорційні падаючій і відбитій потужності, знімали з детекторних головок, вмонтованих у 
вторинних трактах направлених детекторів. Вимірювання проводили як в автоматичному, так і в ручному 
режимах зміни частоти. 

Обговорення експериментальних результатів досліджень. При дослідженні залежності частоти 
поглинання від вмісту МВК у композиті (від 20 до 80 мас.ч. на 100 мас. ч. зв’язувача) встановлено, що зі 
збільшенням кількості наповнювача збільшується і частота поглинання електромагнітних хвиль в центрі 
діапазону поглинання (від 3,0 до 7,5 ГГц). Встановлено, що оптимальний вміст наповнювача МВК у 
епоксидному покритті становить 80 мас. ч. на 100 мас. ч. епоксидного зв’язувача (рис. 1). Введення 
металовуглецевої композицій при такому вмісті забезпечує формування захисних покриттів з частотою 
поглинання 6,3-6,8 ГГц. Подальше збільшення масової частки наповнювача в матриці не призводить до суттєвої 
зміни частоти поглинання і погіршує технологічний процес нанесення покриття. 

На наступному етапі досліджено залежність частоти поглинання від товщини покриття з наповнювачем 
МВК при оптимальному його вмісті у епоксидній матриці (80 мас.ч. на 100 мас.ч. зв’язувача). Показано, що при 
збільшенні товщини захисного покриття частота поглинання суттєво зростає до певної межі – 8,0-8,5 ГГц  
(рис. 2). Встановлено, що у випадку застосування наповнювача МВК при оптимальному його вмісті у 
епоксидній матриці максимальна товщина захисного покриття з високими поглинаючими властивостями 
становить 2,5-3,0 мм. 
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Рис. 1. Залежність зміни частоти поглинання від вмісту МВК 

 

 
Рис. 2. Залежність зміни частоти поглинання від товщини захисного покриття 

 
Однак збільшення товщини покриттів, у свою чергу, призводить до збільшення їх маси, що обмежує 

практичне застосування захисних матеріалів. Встановлено, що зі збільшенням частоти поглинання від 7,5 до 9,0 
ГГц маса покриття збільшується в 2,1 рази. Це є не бажаним з експлуатаційної, економічної і технологічної 
точки зору. 

Застосовуючи комбінації матеріалів з різними параметрами можливе створення покриттів двошарової 
структури, які працюють в широкому діапазоні поглинання. Останнім часом для виготовлення першого шару 
використовують сегнетоелектрики, які наносять на металічну основу, а для другого шару – складні 
феромагнітні матеріали [1, 3]. Згідно з результатами досліджень авторів [3] для досягнення максимального 
поглинаючого ефекту при експлуатації покриттів в діапазоні частот 3,0-8,3 ГГц, де втрати на відбиття 
становили б не менше 10 dB, товщина першого шару повинна становити (залежно від наповнювача) 2-5 мм, а 
товщина другого шару – 0,3-0,75 мм. 

Враховуючи вище сказане на наступному етапі запропонована конструкція двошарового поглинаючого 
покриття, а підбір компонентів здійснювали згідно з теорією узгодження. Товщину першого шару змінювали в 
межах від 1 до 5 мм. Вміст основного наповнювача МВК становив 20-80 мас. ч., а додаткового Cr2O3 – 40 мас. 
ч. на 100 мас. ч. епоксидного зв’язувача. Товщина другого (поверхневого) шару становила 0,5 мм, а вміст 
наповнювача МВК – 40 мас. ч. на 100 мас. ч. зв’язувача (рис. 2). Необхідність такої комбінації захисного 
покриття викликана тим, що матеріал повинен не тільки поглинати електромагнітні хвилі, але й знаходитись в 
хорошій відповідності з бомбардуючими хвилями на атмосферній границі розподілу. 

У результаті проведених досліджень розроблено склад і технологію захисного покриття поглинаючої 
дії для вузького і широкого діапазону частот поглинання. На основі аналізу отриманих даних вибрано 
оптимальний склад покриття. Для одношарових покриттів вміст наповнювача становить 80 мас. ч. на 100 мас. ч. 
епоксидного зв’язувача при товщині 2,5 мм. В двошарових покриттях товщина першого шару становить 2,0 мм, 
а другого 0,5 мм. Вміст наповнювача становить: для першого шару покриття 60 мас. ч. МВК і 40 мас. ч. Cr2O3, а 
другого – 40 мас. ч. МВК на 100 мас. ч. зв’язувача відповідно. 

Додаткового поліпшення фізико-механічних і поглинаючих властивостей захисних покриттів досягали 
за рахунок використання високочастотної електромагнітної обробки епоксидних композицій. На попередньому 
етапі до введення твердника композиції з частками МВК обробляли у електромагнітному полі протягом часу 
τ=2 хв. Експериментально встановлено, що використання обробленого у електромагнітному полі двошарового 
покриття забезпечує збільшення з 0,65 ГГц (для обробленого електромагнітним полем одношарового покриття) 
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до 2,5 ГГц ширини діапазону частот, у якому втрати на відбиття не менше 10 dB (рис. 3). Отримані результати 
досліджень свідчать, що після електромагнітної обробки епоксидних композицій феромагнітні частки МВК 
активніше взаємодіють з доменами макромолекул епоксидної смоли, внаслідок чого формується матеріал з 
поліпшеними поглинаючими властивостями. 

Отже, за рахунок комплексного підбору вмісту двокомпонентного полідисперсного наповнювача, а 
також обробки олігомерних композицій зовнішнім електромагнітним полем отримано матеріали з високими 
поглинаючими властивостями. Для порівняльної характеристики розроблених матеріалів зі світовими 
аналогами взято відомий поглинаючий матеріал марки МХ – 410 фірми „Емерсон і Камінг” (таблиця 1). 
Встановлено, що розроблені матеріали при однаковій товщині покриттів у 2,3-3,4 рази мають меншу масу, а 
ширина діапазону частот, в якому втрати на відбиття становлять більше 10 dB, у 3,8 рази більша відомих 
закордонних аналогів. 

 

 
Рис. 3. Вплив високочастотної електромагнітної обробки на діапазон поглинання одношарового (1) і двошарового (2) покриттів 

(H=100 A/м, f=40 МГц, τ=2 хв) 
 

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика поглинаючих елементів 

Поглинаючий елемент 
Порівняльні 

характеристики Дослідний поглинач 1 Дослідний поглинач 2 
Поглинач марки МХ – 
410 фірми „Емерсон і 

Камінг” 
Мета Поглинач діє у вузькому 

діапазоні частот 
З різною товщиною: діє 
в широкому діапазоні 
частот 

Цільове призначення 

Тип  Одношарове покриття Двошарове покриття Одношарове покриття, 
спосіб отримання 
складний, необхідна 
особлива технологія 

Товщина першого шару 
l1, мм 2,5 2,0 2,5 

 
Товщина другого шару l2, 
мм –  0,5 –  

l= l1 + l2 2,5 2,5 2,5 
Частота в центрі 
діапазону, ГГц 7,5 7,0 9,4 

Ширина діапазону 
частот, в якому втрати на 
відбиття 10 dB, ГГц 

0,65 2,50 0,65 

Маса поглинача, 
кг/м2 0,8 1,0 2,3 

 
Висновки. У роботі розроблено матеріали для захисних покриттів з високою поглинаючою дією. 

Встановлено, що введення в епоксидний зв’язувач основного наповнювача металовуглецевої композиції в 
кількості 40-60 мас. ч. на 100 мас. ч. епоксидного зв’язувача дозволяє зменшити товщину захисного покриття в 
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2-3 рази в широкому діапазоні поглинання, зменшити масу покриття в 2,3-3,4 рази, збільшити ширину 
діапазону частот, в якому втрати на відбиття становлять більше 10 dB у 3,8 рази порівняно з відомими 
закордонними аналогами. В подальшому авторами планується проведення досліджень корозійної тривкості 
розроблених епоксидних композитних покриттів. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КОНТАКТОВ 

ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ КОММУТАЦИЯХ 
 
Досліджені електротермічні процеси на робочих поверхнях розривних дугогасящих контактів при 

відключенні. З метою зменшення електроерозійного зносу контактів рекомендується підвищити швидкість 
розмикання контактів на початковій стадії їх руху та підвищити вимоги до середовища дугогасіння. 

 
Основу механических коммутационных устройств в электротехнике составляют системы подвижных и 

неподвижных контактов различного назначения. Переключающие устройства находят широкое применение в 
системах управления техпроцесса по причине простоты конструкции, надежности в работе и относительно не 
высокой стоимости эксплуатации. Однако механические контактные системы в электротехническом 
оборудовании большой мощности имеют свои очевидные недостатки, уменьшения которых требует 
дальнейшего исследования. 

В публикациях физические процессы освящены недостаточно [1-3]. Это связано со сложностью 
проведения экспериментов требующих наличия специальных испытательных полей и учетом влияния 
многочисленных эксплуатационных факторов (состояние окружающей среды, скорость расхождения 
контактов, частота переключения и т.д.). Зависимости, получаемые в результате этих исследований, 
составляются по упрощенным идеализированным моделям. Полученные теоретические результаты отличаются 
от экспериментальных с погрешностью не менее 40 % [3]. Целью настоящей работы является: исследование 
влияния эксплуатационных факторов на стойкость разрывных электрических контактов. 

Исследования выполнялись на переключающем устройстве типа РНОА-110/1250 по методике, 
приведенной в [4]. В процессе исследования измерялись: ток, напряжение, сопротивление контактирующих 
поверхностей, температура и киносъемка формирования электродугового процесса в контакторе. Результаты 
киносъемки возникновения и развития дуговых процессов показаны на рис. 1 и рис. 2. Исследования 
выполнялись при скорости движения контактов, равной 1,5 м/с (рис. 1) и 0,5 м/с (рис. 2). Процессы 
фиксировались во временном интервале (2,5 – 3,0)·10-4 с. Показано последовательность электродугового 
процесса. В начальной стадии электротермического процесса образуются стримеры, которые охватывают 
незначительную часть пространства контактов, и последующего полномасштабного дугового процесса, 
который охватывает контакты и частично распространяется в охлаждающую среду. Исследования позволили 
получить закономерности, которые можно условно разбить на две стадии: эрозию в результате образования и 
разрушения структуры расплавленного металла между контактами и эрозию в результате воздействия 
непосредственно электрической дуги на контактные поверхности. 

Выше изложенные результаты можно пояснить тем, что дуговой разряд происходит при образовании 
парогазового канала вдоль первичного стримерного канала проводимости. 

 

 
     

а     б 
Рис. 1. Киносъемка перехода стримерной стадии (а) в дуговую (б) электротермического процесса при скорости размыкании 

контактов 1,5 м/с 
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Интенсивное образование паров материала контактов приводит к формированию газового объема, 
который зависит от интенсивности характера тока. Интенсивность и форма тока приводят к сложным 
электромагнитным процессам: вскипанию микрованн расплавленного металла, его испарению и конденсации. 
Разбрызгивание расплавленного металла и выброс его паров приводит к эрозии поверхности контактов от 40 % 
до 80 % в зависимости от длительности электротермического процесса. Наиболее интенсивно разрушаются 
контакты при малых межконтактных расстояниях, когда большая часть тепловой энергии поглощается 
контактными поверхностями. При этом существенное влияние оказывает кумулятивный эффект в результате 
многократного воздействия электротермических процессов в области контактов. Чем меньше по времени 
воздействие электрической дуги на контактную систему, тем меньше ее износ и тем выше надежность работы 
переключающего устройства. 

Из рис. 2 видно, что дуговые процессы между контактами в масляной среде распространяются в 
большем объеме (рис. 2, а) по сравнению с воздушной средой (рис. 2, б). На рис. 2 показана фотография 
поверхности контактов после 4101×  переключений. 

 

 
а 

 
б 

 
                                                           10 мм                  

 
в 

Рис. 2- Киносъемка развития дугового электротермического процесса дугогасящих контактов в масляной (а) и воздушной (б) 
средах, а так же поверхность контактов (в) при скорости размыкания 0,5 м/с 

 
Для случая работы контактов в трансформаторном масле картина электротермического процесса 

усложняется. Здесь дуговой процесс приводит к ударной ионизации межконтактного промежутка и созданию 
проводящего канала. Выделение джоулевого тепла интенсифицирует горение дуги в парах продуктов 
термического разложения масла. При этом происходит расширение зоны дуги относительно поверхностей 
контактов. Вместе с тем пары масла составляющие до 70-80 % водорода способствуют охлаждению столба дуги 
вследствие высокой теплопроводности водорода (в 9 раз больше чем воздуха). Масляная среда способствует 
более выраженной области дугового процесса и теплообменным процессам между плазмой дуги и окружающей 
средой. Это увеличивает выделение тепловой энергии и создает газовые и жидкостные потоки в приконтактной 
области. Поскольку часть энергии, выделяющейся в дуге, передается контактам, то это приводит к их более 
интерсивному разрушению и износу. 

Следует отметить, что горение дуги в масле приводит к интенсивному испарению, повышению 
давления в баке контактора (более 10 атм) и, в результате, к гидродинамическим ударам. 

При этом загрязнение масла механическими включениями при работе контактов является неизбежным, 
что приводит к выделению водорода, углеводородных газов, паров низкокипящих жидкостей и твердых 
включений. Эти частицы концентрируются в зоне горения дуги и активно влияют на деионизацию 
межконтактного промежутка. 

Электротермические процессы в сочетании с электродинамическими усилиями и выделением газов 
приводят к более интенсивному нарушению структуры и повреждениям контактных поверхностей. Чем более 
длительное действие дуги на локальном участке, тем больше эрозия. Отсюда следует, что даже наличие 
значительного содержания тугоплавких компонентов в композиционных материалах контактов не гарантирует 
их высокую дугостойкость. 
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Выводы 
1. Условия возникновения и характер развития пробоя во многом зависят от условий размыкания 

контактов 
2. Диэлектрические свойства масла сильно зависят от наличия примесей, образующихся в самом масле 

при горении дуги и выделяющихся из рабочих поверхностей контактов. Контакты должны изготавливаться из 
материалов мало склонных к образованию мелких частиц, способных образовываться в механическом износе. 

3. Эрозионное воздействие дуги наиболее сильно проявляется при выдувании газовой струей 
расплавленных микрованн. Для уменьшения эрозии контакты, подверженные воздействию мощных дуг, 
должны размыкаться с возможно большей начальной скоростью, с целью снизить эрозионный эффект при 
малых расстояниях между контактами. 

 
Литература 

 
1. Катаев О.Г. Коммутационные устройства. – М: . Наука, 1985. – 124 с. 
2. Порудоминский В.В. Устройства переключения трансформаторов под нагрузкой. – М.: Энергия, 

1974. – 288 с. 
3. Раховский В.И.,Левченко Г.В., Теодорович О.К. Разрывные контакты электрических аппратов. – М. 

– Л.: Энергия, 1966. – 249 с. 
4. Зиновкин В.В., Волкова О.Г., Карпенко В.В. Исследование электротермических процессов в 

контактах переключающих устройств при резкопеременной нагрузке // Електротехніка та електроенергетика. – 
2007. – № 1. – С. 52-57. 

 
Надійшла 25.3.2007 р. 

 
УДК 681.5518.2 

А.В. СЛОБОДЯН 
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 
УДОСКОНАЛЕНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ  

ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗУ ПЕРЕД ТУРБІНОЮ ВИСОКОГО ТИСКУ 
ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНОГО АГРЕГАТУ ТИПУ ГТК-10 

 
Запропоновано нову систему контролю температури перед турбіною високого тиску 

газоперекачувального агрегату типу ГТК-10. Введено параметр «швидкість зміни температури», який дає 
оперативному персоналу додаткову інформацію про динаміку робот ГПА та допомагає уникнути аварійних 
зупинок ГПА, зокрема при зміні режиму газопроводу. Система реалізована на сучасному програмованому 
мікропроцесорному контролері МІК-51 з широкими комунікаційними можливостями. Дослідна експлуатація 
системи показала, що вона полегшує роботу оперативного персоналу та виконує покладені на неї завдання. 

 
Від забезпечення надійної роботи газотранспортної системи залежить виконання Україною 

зобов’язань, щодо транспортну природного газу, тому важливим завданням є досягнення вискої надійності 
роботи газоперекачувальних агрегатів (ГПА). ГПА здійснює перекачку газу шляхом його компримування. ГПА 
є складним технологічними об’єктом підвищеної небезпеки, з великою кількістю технологічних параметрів. 
Керування ГПА здійснюється системою автоматизованого керування (САК). Важливою складовою САК ГПА є 
система протиаварійного захисту. Від її роботи в аварійній ситуації залежить захист дорогого обладнання. З 
іншого боку, система повинна запобігати аварійним зупинкам (АЗ) через несправність вимірювальних каналів, 
чи інших хибних тлумачень значень технологічних параметрів. 

Розробка методів прогнозування передаварійних та аварійних режимів роботи ГПА є актуальною 
задачею, оскільки вони дозволять заощаджувати значні кошти на ремонт обладнання та підвищать стабільність 
роботи газотранспортної системи вцілому. Автоматичний аналіз динаміки технологічних параметрів в часі 
дозволить визначати тенденцію (схильність) окремого вузла ГПА до виходу з ладу та запобігати цьому шляхом 
проведення профілактичних робіт. Сфера застосування методів прогнозування наближення позаштатних 
ситуацій є досить широкою, особливо для САК, що керують технологічними об’єктами підвищеної небезпеки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій [1-4] показує, що дана проблема не повністю розв’язана 
через те, що при створенні нових САК основна увага приділяється їх апаратній частині. Тобто акцент робиться 
на тому, як найточніше, з найбільшою частотою виміряти сигнал, зберегти його в архіві, передати на інший 
рівень автоматизації, а не менш важливе питання про застосування сучасних алгоритмів аналізу сигналу 
розглядається не в повній мірі. Зазвичай в САК реалізовують класичні контури регулювання та 
протиаварійного захисту, в той час як можливості контролерів дозволяють, крім того, аналізувати 
взаємозв’язки між параметрами технологічного процесу, їх вплив один на одного та на процес вцілому. Таким 
чином є можливість створення САК з якісно новим рівнем функціональності. 

Конкретним прикладом вище описаної проблеми є аналіз температури газу (ТГ) перед турбіною 
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високого тиску (ТВТ) ГПА типу ГТК-10. Слабким місцем системи автоматичного керування (САК) типу СЦКУ 
на ГПА типу ГТК (ГТНР)-10 є підсистеми контролю температурних параметрів. До їх складу входять прилади 
КСМ2 для контролю температури підшипників турбіни і нагнітача та КСП2 для контролю ТГ перед ТВТ. 

Підсистема контролю ТГ перед ТВТ є надзвичайно важливою, оскільки при її відмові і виході 
параметра за дозволені межі виникає ризик «спалити» лопатки ТВТ, що приводить до значних матеріальних та 
часових витрат на ремонт ГПА та зменшує кількість резервних ГПА на компресорній станції. 

Існуюча система контролю має недоліки, характерні для аналогічних систем, побудованих на 
самописних потенціометрах та мостах з механічною комутацією сингалу, а саме: низька надійність обладнання 
(часті відмови), при відмові вимірювального каналу можливе хибне спрацювання аварійних захистів, архів 
даних (картограма) не дозволяє точно встановити час події, відсутність можливості включення приладу в 
систему централізованого збору та обробки інформації; необхідність періодичного обслуговування та потреба в 
витратних матеріалах. 

На ГПА, які вводяться в експлуатацію в останні роки, дана проблема є не настільки гострою, в зв’язку з 
тим, що вони обладнані сучасними САК на базі мікропроцесорними контролерів, та навіть на них лише 
повторюються алгоритми, запроектовані технологами при виготовленні обладнання. Дані алгоритми 
передбачають захист обладнання при виході його технологічних параметрів за допустимі межі, при цьому 
відбувається АЗ ГПА (чи ввід його в «режим обмеження»). На даний час є всі технічні можливості 
розширювати алгоритми керування з метою зменшення випадків виходу ГПА на аварійні режими роботи та 
близькі до них. 

Метою роботи є створення удосконаленої системи контролю ТГ перед ТВТ шляхом додання нових 
можливостей, заміни елементної бази на мікропроцесорний контролер та створення програми для нього згідно з 
розробленою структурною схемою керування. Контролер повинен відпрацьовувати абсолютні попереджувальні 
та аварійну уставки, а також аналізувати динаміку параметрів в часі. Пропонується реалізувати систему 
контролю ТГ перед ТВТ за схемою на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура удосконаленої системи контролю температури газу перед ТВТ 

 
Для реалізації системи контролю ТГ перед ТВТ використаємо програмований контролер МІК-51 

виробництва ТОВ «Мікрол» м.Івано-Франківськ. Контролер МІК-51 це компактний малоканальний 
багатофункціональний промисловий мікропроцесорний контролер, призначений для автоматичного 
регулювання і логічного керування технологічними процесами. Програмування контролера виконується по 
інтерфейсу за допомогою спеціального програмного забезпечення – візуального редактора FBD-програм 
АЛЬФА або за допомогою клавіш передньої панелі. Як мова програмування в системі реалізована мова 
функціональних блокових діаграм Function Block Diagram Система програмування реалізована відповідно до 
вимог стандарту Міжнародної Електротехнічної Комісії (МЕК) IEC 1131-3 і призначена для розробки 
прикладного програмного забезпечення збору даних і управління технологічними процесами, що виконуються 
на програмованих контролерах [5]. МІК-51 проводить обробку даних та їх передачу протоколом MODBUS-RTU 
на блок перетворення інтерфейсу БПІ-52, далі по інтерфейсу USB 2.0 дані поступають на робочу станцію (ПК) з 
ОРС сервером. Це, в свою чергу, дозволяє проводити аналіз даних різними методами та порівнювати отримані 
результати без додаткових затрат часу на синхронізацію, обробку, та передачу даних [6]. 

Розглянемо програму у вигляді функціональних блоків (ФБ) (рис. 1), розроблену для виконання 
поставленої задачі. З бібліотеки контролера використано наступні ФБ: 

AIN – аналоговий ввід, CMP – компаратор, DOT – дискретний вивід, DERIV – диференціювання з 
затримкою, ABS – модуль числа, USER – панель користувача. 

Блоки AIN (1,2) обробляють дані апаратних аналогових вводів контролера та представляють їх у 
програмі користувача. Блок AIN (1) видає числове значення, що відповідає температурі газу перед ТВТ, блок 
AIN (2) видає числове значення, що відповідає температурі навколишнього середовища, для проведення 
компенсації ЕРС холодного спаю термопари. Блок AIN має експоненціальний фільтр – для відсікання шумів 
високих частот, що забезпечує захист від імпульсних завад та хибного спрацювання АЗ, параметр tFLT – часова 
стала експоненціального фільтра. Вихід блока поступає на входи наступних блоків: CMP (2,3), DERIV (7), 
Компаратори CMP (3,5) відпрацьовують статичні абсолютні попереджувальну та аварійну уставки 820°С та 
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830°С відповідно. Сигнал попередження та аварії подається блоками дискретного виводу DOT (4,6) в СЦКУ 
ГПА де спрацьовують відповідні реле ПТГ («Предупреждение по температуре газа») та АТГ (Авария по 
температуре газа) [2]. Блок DERIV (7) визначає швидкість зміни параметру. 

 

 
Рис. 2. Програма керування контролером МІК-51 у вигляді функціональних блоків 

 

 
Рис. 3. Тренди SCADA системи під час зупинки ГПА 

 
Швидкість зміни температури перед ТВТ аналізується компараторами CMP (9,10). Компаратор CMP 

(9) видає команду на дискретний вивід DOT (12), який сигналізує про те, що температура перед ТВТ 
змінюється з швидкістю більшою ніш задана. Даний вид попереджувальної сигналізації є новим, та дозволяє 
оперативному персоналу (ОП) вчасно реагувати на зміну режиму газопроводу. Підчас зміни режиму 
газопроводу змінюється навантаження на нагнітач, що може привести до швидкої зміни ТГ перед ТВТ. Штатна 
система СЦКУ видає сигнал попередження при досягненні ТГ перед ТВТ 820°С і ОП не вистачає часу знизити 
оберти газотурбінного двигуна до моменту досягнення аварійної уставки. Використання запропонованої 
системи завдяки додатковій сигналізації, дозволить уникнути АЗ ГПА в описаній ситуації. Блок USER (11) 
відображає на передній панелі контролера поточну температуру газу перед ТВТ, швидкість її зміни за останню 
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хвилину, а також світло діодами показує стан попереджувальних та аварійних каналів. 
На даний час система перебуває в дослідній експлуатації на ГПА ст.№ 3 КЦ-2 КС «Долина», в 

Долинському ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз». За час роботи вона зарекомендувала себе надійною і 
функціональною. На рис. 3 представлено фото трендів екрану SCADA системи. Під час планової зупинки ГПА 
о 15 год 39 хв. пройшов легкий помпаж нагнітача, при цьому температура газу перед ТВТ різко зросла зі 
швидкістю 40 °С/хв. Система видала попередження «Перевищення швидкості зростання ТГ перед ТВТ» 
інженер зміни знизив оберти, чим припинив подальше зростання ТГ. 

В перспективі результати дослідження можуть використовуватись в технологічних процесах з 
подібним характером технологічних параметрів. 

Висновки: 
В результаті проведеної роботи було отриману систему контролю температури газу перед турбіною 

високого тиску ГПА ГТК (ГТНР)-10 з новою апаратно-реалізованою функцією контролю динаміки температури 
в часі. Розроблена система є кращою від існуючої з наступними параметрами: основна приведена похибка 
становить 0,1 замість 0,5; швидкодія зросла від 1 с до 0,1 с. Інформативність системи зросла внаслідок додання 
аналітичного параметру "швидкість зміни температури" та підключення її до САК технологічними процесами 
компресорної станції. 
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ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО  
ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

 
В статті представлено опис структури програмних засобів інтелектуального діагностування 

комп’ютерних систем, функції її підсистем та перелік елементів інтерфейсу користувача. 
 
Вступ. Організація процесу діагностування комп’ютерних систем передбачає створення умов 

(середовища), що забезпечують мінімум трудозатрат користувача. Програмний комплекс «Інтелектуальний 
діагност» призначений для реалізації процесу діагностування комп’ютерних систем (КС) на етапі експлуатації. 
Він забезпечує вирішення задач: 

- синтезу окремих гібридних інтелектуальних систем діагностування (ІСД) для різних КС, з 
врахуванням компонентного складу та цільових задач, що реалізуються КС; 

- діагностування поточного стану КС; 
- прогнозування стану КС на заданий інтервал часу; 
- створення та дослідження імітаційних моделей КС. 
Структура засобів діагностування комп’ютерних систем. Синтезована гібридна ІСД КС може 

нарощуватись у процесі експлуатації, усі її підсистеми є автономними модулями, що можуть розміщуватись як 
на об’єкті діагностування, так і на окремій КС. 

Програмний комплекс складається з підсистем: 
1. Організація діалогу з користувачем, що забезпечує представлення діагностичної інформації, процесу 

діагностування, інформації з бази знань та результатів функціювання інших підсистем комплексу у зручній для 
сприйняття формі з можливістю побудови графіків, діаграм, графічного представлення моделей КС. Від 
користувача не вимагається знання мов програмуванння високого рівня чи спеціалізованих мов, знання теорії 
штучного інтелекту, підтримки прийняття рішень чи системного аналізу. Підсистема організації діалогу 
налаштовується на ту природню мову, якою володіє користувач. 

2. Семантичний інтерпретатор, котрий здійснює перетворення інформації, введеної користувачем на 
природній мові у представлення, зручне для опрацювання ІСД та навпаки – результати рішень системи надає 
користувачу у зручній для сприйняття формі. 

3. Структурний синтез ІСД. Ця підсистема дає можливість згенерувати ІСД для кожної КС окремо, 
врахувавши особливості її апаратних та програмних складових, засобів одержання діагностичної інформації, 
цільових задач. У результаті структурного синтезу отримується варіант ІСД, що задіює мінімально можливий 
об’єм ресурсів. Завдяки цьому ІСД КС може розміщуватись як на автономномі комп’ютері, так і на ОД. 

4. Прогнозування, котре надає прогноз стану КС на заданий відрізок часу. Прогнозуються справний, 
несправний, граничні позитивний, негативний та невизначений стани. Завдяки цьому користувач може 
своєчасно передбачити можливість виходу з ладу складових КС та запобігти некоректному виконанню цільових 
задач та втратам інформації. 

5. Кластеризація, що здійснює первинне оцінювання стану КС. 
6. Узгодження рішень, що приймаються у процесі кластеризації. 
7. Ідентифікація, котра дозволяє уточнити стан компонентів КС та визначити типи їх несправностей. 
8. Самонавчання. Ця підсистема активізується між сеансами діагностування та на основі наявних у БЗ 

результатів діагностування КС формує правила, що дозволяють не виконувати такі етапи процесу 
діагностування, як кластеризація та ідентифікація, а вказати стан ОД негайно. 

9. Підсистема моделювання, що базується на використанні створених у пакеті Simulink моделей КС та 
їх компонентів. Вона призначена для створення віртуальної КС з набором цільових задач і її діагностування. 
Результати моделювання дозволяють виявити недоліки реалізації віртуальної КС та прийняти рішення про 
доцільність використання такої ж реальної КС для реалізації набору цільових задач. 

10. Підсистема, що містить засоби одержання діагностичної інформації безпосередньо від ОД. Ця 
підсистема може реалізовуватись як на основі відомих програмних та апаратних засобів моніторингу 
параметрів КС, так і з використанням спеціально розроблених засобів. 

11. База знань, що містить діагностичну інформацію, експертні знання про ОД, процес діагностування, 
алгоритмічні знання про процес синтезу гібридних ІСД, синтез архітектур нейромережних експертів, 
процедури обчислення характеристик ОД, словники і т.і. 

12. База даних, що зберігає результати поточного сеансу роботи з програмним комплексом, копії 
найбільш часто вживаної інформації з БЗ і. т. і. 

Узагальнену структуру програмного комплексу для синтезу та підтримки гібридної ІСД КС наведено 
на рис. 1. 
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Рис. 1. Узагальнена структура програмного комплексу для синтезу та підтримки гібридної ІСД КС 

 
Основою для його реалізації є система моделювання Matlab 7.01 [1, 2]. База знань ІСД КС реалізована 

на основі двійкових файлів, зокрема.mat файлів (можуть використовуватись текстові файли). Частина функцій 
ІСД реалізована на мові С++. 

При розробленні програмного забезпечення використовувались принципи структурного аналізу. В 
основу покладений метод програмування "зверху вниз", відповідно до якого процес програмування починається 
з розробки загального підходу до побудови програмного забезпечення комплексу. Далі визначається ієрархічна 
структура програми як сукупності підпорядкованих модулів. Такий підхід забезпечує можливість легкої 
модифікаціїї програмного коду, внесення змін в один з модулів не потребує переробки усіх модулів системи. 

Для реалізації діагностування КС користувач повинен спочатку визначити множину цільових задач, що 
реалізуються на КС та у діалоговому режимі описати їх на предмет задіювання ними програмних та апаратних 
складових КС. Результатом такого опису є первинна концептуальна модель ОД, що поміщається у БЗ та 
наповнюється у процесі синтезу ІСД. При потребі користувач може згенерувати звіти про процес синтезу чи 
процес діагностування у вигляді текстів, діаграм або графіків. Також він може отримати звіти по інформації, що 
міститься у БЗ. 

Підсистеми гібридної інтелектуальної системи діагностування, що забезпечують діалог з 
користувачем. Основною діалоговою компонентою ІСД КС є діалогова підсистема. До складу інтерфейсу 
користувача входять такі основні елементи: 

1. Меню – із кожним пунктом головного меню пов’язане відповідне спадаюче підменю, за допомогою 
якого можна виконати вказану в тому або іншому пункті команду. 

2. Діалогові вікна – призначені для організації взаємодії з підсистемами. Вікна можуть містити один 
або декілька видимих елементів у вигляді кнопок, перемикачів, списків перегляду і т.і. 

3. Вікна редактора – відрізняються від діалогових вікон тим, що їх може бути декілька і вони синього, а 
не сірого кольору. У цих вікнах можна редагувати зміст файлів бази знань. 

4. Індикатори – інтерфейс має два індикатори, що обновляються автоматично: 
- індикатор дій, що вказує функцію ІСД у поточний момент часу: діагностування, прогнозування, 
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самонавчання, моделювання чи синтезу; 
- індикатор стану КС. 
У головному меню інтерфейсу користувача ІСД КС знаходяться підменю першого рівня, перелік яких 

подано у табл. 1. 
ІСД КС не перевантажена системою меню, оскільки основною її функцією є діагностування КС у 

фоновому режимі. 
Семантичний інтерпретатор є посередником між користувачем і системою, він виконує операції по 

розпізнаванню природної мови користувача, підключенню словників і безпосередньо приведенню інформації 
до вигляду, у якому її сприйме ІСД. Для запобіганню неадекватній інтерпретації даних, введених користувачем, 
у більшості випадків використовуються списки вибору, що містять перелік доступних для вибору значень. 

Оптимізація використання словників досягається за рахунок їх кешування та часткового вивантаження 
з бази знань у базу даних. 

Підсистема структурного синтезу гібридних інтелектуальних систем діагностування. Для 
реалізації структурного синтезу ІСД КС використовується набір функцій, що реалізують: 

- формування альтернативних варіантів складових ІСД КС залежно від вимог користувача та 
особливостей ОД і вирішуваних ним задач; 

- обчислення базових показників, що характеризують синтезовану ІСД КС; 
- обчислення базових показників процесу діагностування, що реалізовуватиметься ІСД КС; 
- вибір оптимального варіанту структури ІСД КС. 
 

Таблиця 1 
Перелік підменю першого рівня 

Найменування підменю Призначення підменю 
Синтез ІСД КС Активізує форму для введення параметрів синтезу ІСД КС 
Прогнозування стану ОД Організація процесу прогнозування стану КС 
Діагностування ОД Активізація підсистем кластеризації та ідентифікації станів КС 
Самонавчання ІСД КС Організація взаємодії процедури самонавчання з базою знань для 

генерації «швидких правил» 
 Моделювання КС Введення переліку складових КС, перегляд результатів моделювання, 

створення нових та завантаження раніше створених моделей 
Вибір засобів моніторингу 
параметрів ОД 

Настроювання способів взаємодії ІСД КС з засобами моніторингу ОД 

База знань Перегляд та редагування інформації з бази знань 
Генерація звітів Вибір інформації, що має ввійти до звіту та форми її представлення у 

звіті 
Довідка Ознайомлення користувача з основними функціями ІСД КС, прийомами 

роботи з програмною оболонкою, формами представлення діагностичної 
інформації 

 
Підсистема діагностування КС об’єднує у своєму складі модулі кластеризації станів, узгодження 

рішень кластеризації, ідентифікації станів та модуль інтерфейсу з засобами моніторингу значень параметрів ОД. 
Підсистема прогнозування станів комп’ютерних систем. Прогнозування станів КС є складовою 

процесу діагностування. Основною функцією підсистеми прогнозування є своєчасне виявлення явища 
зміщення станів від справного. Підсистема генерує прогнозований вектор інформаційного опису стану ОД та 
передає його у підсистему діагностування. Далі вектор кластеризується та ідентифікується. Результат 
ідентифікації і є результатом прогнозу, він передається на монітор користувачу або у базу знань. 

Висновки 
Розроблено загальну структуру програмних засобів інтелектуального діагностування комп’ютерних 

систем, яка забезпечує максимальну відкритість системи та її машинну незалежність і забезпечує реалізацію 
процесів структурного синтезу ІСД КС для різних КС, діагностування КС, створення та дослідження 
характеристик віртуальних ОД. Побудована на базі запропонованої структури програмного комплексу ІСД КС 
забезпечує умови для реалізації процесу діагностування користувачам, котрі не є високодосвідченими 
спеціалістами-експертами в даній галузі. Також ІСД дозволяє продовжити життєвий цикл діагностичної 
інформації за рахунок її розміщення у сховищах знань. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІАГНОСТУВАННЯ СИСТЕМ  
ТА ПРОЦЕСОРІВ ОПРАЦЮВАННЯ СИГНАЛІВ 

 
Наведені обсяги часових і додаткових апаратних затрат на проведення діагностування залежно від 

обраних принципів. Визначено критерій технічної ефективності діагностування та досліджені основні 
залежності параметрів діагностування. 

 
ВСТУП 

Високі технічні вимоги до сучасних систем опрацювання сигналів (СОС), параметри програмованих 
процесорів опрацювання сигналів (ППОС) та НВІС (програмовані логічні інтегральні схеми, пристрої типу 
„система-на-кристалі”), на основі яких вони проектується, вимагають нових підходів до організації процесу їх 
контролю та діагностування. Одним з шляхів забезпечення оптимальних характеристик систем щодо надійності 
і достовірності функціювання є реалізація стратегії діагностування на базі діагностичних ядер (ДЯ) [1-3]. 
Ефективність їх використання зумовлена ще і специфікою алгоритмів опрацювання сигналів та структурною 
організацією процесорів і СОС. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Дослідити основні параметри впливу діагностичних ядер на характеристики СОС та визначити 

основний (базовий) критерій ефективності їх використання. 
ОКРЕСЛЕННЯ ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПОСТАВЛЕНОЇ ЗАДАЧІ 

Підходи до побудови стратегії діагностування залежать від багатьох факторів: 
- обраних принципів діагностування; 
- структурної організації СОС; 
- наявної елементної бази; 
- необхідності адаптування СОС до різних методів діагностування; 
- потреби нарощування функціональних можливостей і часових параметрів роботи системи. 
Оскільки кількість шляхів реалізації кожного з цих факторів є достатньо великою, необхідно звузити 

область досліджень. Причому, прийняті обмеження не повинні впливати на головні результати і висновки. 
Згідно з [4] системи опрацювання сигналів можна представити наступним чином: 

1. Типи структурної організації СОС: конвеєрна, назвемо „системою першого типу” (І); векторна – 
„система другого типу” (ІІ); конвеєрно-векторна – „система третього типу” (ІІІ). Вважається, що кількість 
процесорів в перших двох структурах рівна N, в останній структурі – NхМ. 

2. До складу СОС входять такі типи процесорів: ППОС (DSP – процесори) та процесори, які 
орієнтовані на апаратну реалізацію – АПОС (апаратні процесори опрацювання сигналів, які реалізовані на 
НВІС). НВІС типу „система-на-кристалі” на структурному рівні розглядається як ППОС+АПОС. Стосовно типу 
процесорів, СОС поділяється на два класи: 1 – до складу входять ППОС і АПОС (А); 2 – до складу входять 
тільки АПОС (Б). 

3. Використовуються такі принципи діагностування: централізований з послідовною процедурою 
діагностування (1), централізований з послідовно-паралельною процедурою діагностування (2), розкручування (3). 

При використанні централізованого діагностування на одному, або кількох програмних процесорах 
формуються тестові дії, задаються режими діагностування і збирається вся інформація про стан системи. 
Причому, процедура діагностування може бути паралельною, послідовною або паралельно-послідовною. 

При використанні принципу розкручування на кожному наступному кроці діагностичної процедури ДЯ і 
апаратура, перевірена за допомогою діагностичного ядра раніше, утворюють засоби діагностування для 
чергової частки апаратури. При цьому з’являється можливість створення складніших тестів, необхідних для 
перевірки ще не перевірених вузлів. 

При визначенні критерію ефективності вважатимемо, що при діагностуванні різних систем з 
використанням різних принципів діагностування забезпечується однакові показники щодо повноти охоплення 
СОС засобами діагностування, глибини діагностування і надійності засобів діагностування. Оскільки, 
важливість забезпечення достовірної роботи СОС в багатьох прикладних задачах є головним чинником, 
показником вартості діагностичних засобів можна знехтувати. Тоді параметрами, що впливають на коефіцієнт 
ефективності, є час (Т), необхідний для проведення діагностування, та обсяг додаткових апаратних затрат (W). 
Співвідношення між цими параметрами будемо називати коефіцієнтом технічної ефективності (КТЕ) системи 
діагностування:  

/TEK T W= .  (1)
Для визначення обсягу додаткових апаратних затрат на проведення діагностування залежно від 

вибраних методів діагностування введемо такі позначення: S – кількість діагностичних ядер (центрального – 
ЦДЯ і локальних – ЛДЯ), Wппос – апаратні затрати на реалізацію одного ППОС, Wапос – апаратні затрати на 
реалізацію одного АПОС, Wінт – апаратні затрати на реалізацію діагностичного інтерфейсу системи, L – 
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кількість ППОС в системі. Вважатимемо, що Wапос = k*Wппос, де 0< k ≤1; Wдя (А) = p*Wппос, де Wдя (А) – апаратні 
затрати ДЯ для першого класу систем, 1< р ≤ 2; Wдя (Б) = r*Wппос, де Wдя (Б) – апаратні затрати ДЯ для другого 
класу систем, 0< r ≤1; Wінт=m*Wппос, де 0< m ≤ N; в АПОС не передбачені засоби діагностування інших 
процесорів. Тобто, апаратні затрати на організацію інтерфейсу в найгіршому випадку співрозмірні з затратами 
на реалізацію процесора. В даному підході не враховано обсяг пам’яті для зберігання додаткових діагностичних 
даних в штатному ППОС, що використовується як ДЯ. При використанні другого принципу діагностування 3 ≤ 
L ≤N/2. Відносний обсяг додаткових апаратних затрат наведений в таблиці 1, де відповідні типи структури 
системи позначені (І- ІІІ), а класи системи – (А, Б). 

 
Таблиця 1 

Відносний обсяг додаткових апаратних затрат 
Принцип діагностування Тип та клас 

системи 1 2 3 
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Для визначення часу на проведення діагностування залежно від вибраних методів діагностування 

введемо такі позначення: tД – загальний час діагностування, tппос – час діагностування ППОС, tапос – час 
діагностування АПОС. Вважатимемо, що tапос = l · tппос, де 0< l ≤ 1. Час визначення працездатності ДЯ, що 
побудований на базі ППОС, становить: tДЯ = q x x tппос, де 1< q ≤ 2. При аналізі часових затрат у випадку 
використання принципу розкручування вводяться коефіцієнти u та w додаткових часових затрат, які 
характеризують ефективність використання діагностичних масивів і-го процесора для діагностування (і+1) – го. 
Тоді tппос (і+1) = u · tппос (і+1), де 0< u ≤ 2, tапос (і+1) = w · tапос (і+1), де 0< w ≤ 2. Аналітичні вирази часових затрат для 
проведення діагностування наведенні в таблиця 2 

 
Таблиця 2 

Часові затрати для проведення діагностування 
Принцип діагностування Тип та 

клас 
системи 

1 2 3 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Коректність виведених аналітичних виразів підтверджена результатами моделювання. На рис. 1, а 

наведена залежність обсягу додаткових апаратних затрат W (вісь Y) від кількості процесорів в системі MxN 
(вісь Х) і кількість ППОС в системі (вісь Z) при сталих значеннях m, p, k у випадку використання третього 
принципу діагностування. На рис. 1, б наведена залежність загального часу діагностування t (вісь Y) від 
кількості процесорів в системі MxN (вісь Х) і кількість ППОС в системі (вісь Z) при сталих значеннях tппос, q, l у 
випадку використання третього принципу діагностування. 
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Рис. 1. Результати моделювання 
 
На рис. 2 наведена залежність обсягу 

додаткових апаратних затрат W (вісь Y) і 
загального часу діагностування t (вісь Z) від 
кількості процесорів в системі MxN (вісь Х) у 
випадку використання третього принципу 
діагностування. 

Було розроблено аналогічні моделі для 
всіх комбінацій типів і класів систем при 
використанні запропонованих приниципів 
діагностуваня. Результати моделювання були 
перевірені на системі опрацювання сигналів на 
базі однотипних процесорів у складі 
сигнального процесора ADSP-2181 та ПЛІС 
фірми “Altera”. В даних вузлах об’єм пам’яті 
достатній для зберігання всіх діагностичних 
коефіцієнтів, констант, програмних кодів. 
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Рис. 2. залежність обсягу додаткових апаратних затрат W (вісь Y) і 
загального часу діагностування t (вісь Z) від кількості процесорів в 

системі MxN (вісь Х) 
ВИСНОВКИ 

1. Застосування запропонованих підходів до визначення ефективності діагностування систем та 
процесорів опрацювання сигналів дозволяє провести вибір найкращого принципу діагностування для певної 
структури системи. 

Конкретні значення параметрів можна визначити тільки на основі аналізу всіх часових і 
функціональних показників певної системи. 

2. Для проведення діагностування в класичних структурах СОС (конвеєрна, векторна, конвеєрно-
векторна, матрична) необхідне введення додаткового діагностичного інтерфейсу. 

3. При реалізації СОС на базі ППОС і АПОС перевагу порівняно з іншими має принцип розкручування. 
4. Напрямком подальших досліджень авторів є розробка комплексного критерію оцінки ефективності 

діагностування. 
Данний критерій може бути розроблений на основі використання в процесі діагностування основних 

теоретичних засад експертних систем, теорії моделювання систем, штучного інтелекту, багатоверсійного 
програмування, нових типів діагностичних ядер. 

 
Література 

 
1. Ваврук Є.Я., Мельник А.О. Підвищення контролездатності систем опрацювання шляхом 

використання діагностичних ядер // Радіоелектронні та комп’ютерні системи. – 2006 – № 5 (17). – С. 138-141. 
2. Ваврук Є.Я. Організація контролю і діагностики бортових пристроїв опрацювання сигналів у режимі 

реального часу // Збірник матеріалів міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних 
працівників. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – С. 191-192. 

3. Щербаков Н.С. Достоверность работы цифровых устройств. – М.: Машиностроение, 1989. – 224 с. 
4. Ваврук Є.Я. Вплив організації діагностичних ядер на характеристики системи опрацювання сигналів 

// Вісник НУ "Львівська політехніка" "Комп’ютерні системи та мережі". – 2006. – № 573. – С. 36-43. 
Надійшла 23.3.2007 р. 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 110 

УДК 004.832.34 
С.І. ПЕРЕВОЗНІКОВ 

Вінницький національний технічний університет 
Є.Г. ГНАТЧУК 

Хмельницький національний університет 
 

МЕТОДИКА ОПРАЦЮВАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ПРИ ПОБУДОВІ НЕЧІТКОЇ ЕКСПЕРТНОЇ  

СИСТЕМИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ 
 
В статті представлено методику опрацювання експертної інформації, що дозволяє без втарт 

використовувати її у базі знань нечіткої експертної системи діагностування комп’ютерних засобів. 
 
Вступ. Одним з основних факторів використання експертних систем в технічній діагностиці є 

можливість збереження та подальшої експлуатації унікального досвіду досвідчених експертів– діагностів [1, 2]. 
Комп’ютерні засоби (КЗ), які виступають в якості об’єкта діагностування (ОД), потребують врахування 
експертних знань при побудові експертних систем діагностування. У процесі діагностування КЗ суттєву роль 
відіграє наявність експертних знаньпро типові несправності та їх ознаки, які часто надаються в нечіткій формі. 
Проблема опрацювання нечіткої діагностичної інформації вирішується за рахунок створення нечітких 
експертних систем діагностування (НЕСД). Ефективність роботи таких систем визначається якістю та кількістю 
наявних в них знань, особливо експертних, та стратегією їх використання. Представлення та опрацювання 
експертних знань в таких системах здійснюється за допомогою ранжування, функцій належності та нечітких 
баз знань [3, 4]. 

Постановка задачі. На етапі одержання інформації необхідно зібрати від експертів діагностичну 
інформацію про можливі типи несправностей, характерні ознаки їх прояву, причини їх виникнення, методи їх 
усунення та інше. Для нечіткої експертної системи діагностування КЗ властива наявність різних видів 
інформації, а також різних видів нечіткості [5]. При інтерпретації таких знань та даних існує ймовірність 
виникнення похибок, які в подальшому можуть суттєво вплинути на результати діагностування. 

Саме нечіткість формулювання експертних висловлювань викликає труднощі при побудові бази знань 
НЕСД. Тому задача опрацювання експертних даних та знань є актуальною. 

На етапі опрацювання експертних даних необхідно провести класифікацію знань, скласти та узгодити 
термінологію експертів. 

Опрацювання експертної інформації. Здійснимо групування експертної інформації, що описує КЗ: 
1) відомості про об’єкт діагностування 1G , в якості якого виступають складові КЗ; 
2) перелік типів несправностей 2G  відповідних складових КЗ; 
3) характерні ознаки прояву несправностей 3G  залежно від рівня їх візуального прояву; 
4) можливі причини виникнення несправностей 4G ; 

5) методи усунення несправностей 5G . 
Особливістю інформації, яка входить до складу цих груп, є те, що вона представлена в кількісному та 

якісному вигляді. До кількісної відносяться значення параметрів, результати вимірювань тощо. Якісна являє 
собою висловлювання, характеристики, критерії та інше, надане експертами [6]. 

До першої групи 1G  відноситься інформація про об’єкт діагностування (ОД), до складу якої належать: 
а) T  – множина типів ОД, в якості яких виступають складові КЗ; 
б) D  – множина даних про ОД, яка розподіляється на множину чітких даних про ОД – chD  та 

множину нечітких даних – chD ; 
в) S  – множина станів ОД у певний момент часу за певних умов [7]; до S  відносяться справний або 

несправний стани, граничні негативні, позитивні та невизначені стани; 
г) V  – множина характеристик ОД, надана експертами у лінгвістичній формі. 
До другої групи знань 2G  відноситься перелік типів несправностей складових КЗ. Склад інформації у 

2G : 
а) T  – множина типів ОД; 
б) TN  – множина характерних для них несправностей. 
До третьої групи 3G  відноситься інформація про ознаки прояву несправностей залежно від рівня їх 

візуального прояву [8]. 
Склад інформації у групі 3G : 
а) T  – множина типів ОД; 
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б) TN  – множина несправностей; 

в) tnP~  – множина рівнів візуального прояву несправностей, },,{~
321 pppPtn = ; 

г) DZ  – множина діагностичних ознак, кожна з яких описується набором характеристик U
r

i
iADZ

1=
= , 

}{
~p
ijaA = , де iA  – множина характеристик діагностичних ознак; r  – кількість характеристик; ija  – i  – а 

характеристика j – ї діагностичної ознаки; p~  – порядок характеристики, який відповідає рівню візуального 

прояву діагностичної ознаки, 3,1~ =p . 

До четвертої групи 4G  відноситься інформація про можливі причини виникнення несправностей. 
Склад інформації у 4G : 
а) T  – множина типів ОД; 
б) TN  – множина несправностей; 
в) PN – множина причин виникнення несправностей; 
г) MU – множина методів усунення несправностей. 
Визначимо узгоджену форму опису експертної інформації у вигляді множини F :  

4321 GGGGF ∪∪∪=
,  (1)

Діагностична інформація повинна бути достатньою для вирішення поставленої задачі, корисною та 
несуперечливою. Для цього дослідимо відношення між групами інформації. 

Представимо групу 1G  як: 
VSDTG ∪∪∪=1 , max1 →G , 

групу 2G : 

TNTG ,2 = . 
Кожному елементу множини T  відповідає елемент (або елементи) множини TN . 

Відношення між групами 1G  та 2G  виглядає таким чином: 
VSDTTNVSDTTNTG ∪∪∪=∪∪∪= ,,,2,1 . 

Тобто кожному елементу множини несправностей ставляться у відповідність елементи множини типів 
ОД, яка, в свою чергу, представляється множинами, що описують ОД. 

Третя група 3G  представлена як: 

DZPTNTG ∩∩= ~,3 . 

Четверта група 4G : 

MUPNTNTG ∪∪= ,4 . 

Інформація, яка міститься у групі 1G , пов’язана з усіма групами. 

Відношення між інформацією 2G , 3G  та 4G  є взаємодоповнюючим. 

MUPNDZPTNTG ∪∪∩∩= ~,4,3,2 . 
Перед використанням діагностичну інформацію необхідно перевірити на несуперечливість. Наприклад, 

якщо: 
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43432
, GGGGG TNTNTTT ≠== , то інформація стосовно елементів множини несправностей є 

суперечливою. Якщо 4321 GGGG TTTT ≠≠≠ , то інформація стосовно елементів множини типів ОД також є 
суперечливою. 

Оцінка корисності інформації проводиться на основі визначення рівня компетентності експертів. 
Будемо вважати, що чим вищий рівень компетентності експерта, тим вища оцінка корисності наданої ним 
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інформації. 
Рівень компетентності експерта є важливим показником його кваліфікації. Він визначається на основі 

інтегрованої характеристики якості вирішення задачі Qv . 
Qv  обчислюється за формулою:  

∑
=

=
d

i
i dvzQv

1
/

, ]1,0[∈Qv , 
 (2)

де  vz – кількість вдало вирішених задач, d  – загальна кількість задач, що вирішувались експертом. 
Перед початком вирішення задачі 0=Qv . Після закінчення роботи експерта з системою при вдалому 

вирішенні задачі 1=vz , інакше 0=vz . 
На основі значення Qv  кожному експерту виставляється оцінка з інтервалу ]1,0[∈s , яка відображає 

рівень їх компетентності, 1=s  для кращого експерта. Для спеціалістів з нижчим рівнем кваліфікації має 
виконуватись умова 16,0 <≤ s . Інформація, надана експертами, рівень компетентності яких менше 6,0 , не 
враховується. 

Після проведення класифікації експертних знань складаються та узгоджуються словники термінології 
кожного експерта. Це дає можливість якісніше опрацювати експертну інформацію, оскільки одне і те ж явище 
або поняття різні експерти можуть характеризувати різними термінами. 

Опрацювання експертної інформації перед внесенням її до бази знань НЕСД дозволяє більш якісно 
провести процес діагностування КЗ. 

Висновки 
Запропонована методика групування експертної інформації дозволяє без втрат представляти різні види 

інформації, що наявні у системах діагностування КЗ. Врахування інформації залежно від рівня компетентності 
експерта та її узгодження дозволяє отримати єдину форму представлення експертної інформації, що забезпечує 
повноту її врахування у процесі діагностування КЗ. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ФУНКЦІЮВАННЯ СИСТЕМИ ПОВТОРНОГО  
ТЕСТУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
В статті розглянуто структуру системи повторного тестування, реалізацію системи повторного 

тестування, введено порогові значення кількостей помилок кожного рівня категорійності, наведено приклади 
функціювання системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення. 

 
Вступ 

На сьогодні актуальними є проблеми, що виникають при розробленні тестових програм: 1) прикладне 
програмне забезпечення стає великим за обсягом, тому що вирішує корпоративні задачі, серйозні аналітичні 
задачі, опрацьовує великі за обсягом масиви даних, працює в багатьох різних напрямках і т.п.; 2) розроблене 
тестове програмне забезпечення вірно функціонує для прикладного ПЗ попередніх версій, але неефективне для 
cучасного прикладного ПЗ, тому що не враховує його особливостей. 

До того ж, відмови ПЗ можуть бути зумовлені прихованістю помилок. В цьому випадку помилки 
проявляються тільки в окремих комбінаціях, що рідко зустрічаються. Тому такі помилки виявляються тільки у 
процесі тривалої експлуатації ПЗ. Приховані помилки є найбільш небезпечними. Отже, головною метою 
дослідження є розроблення методів і засобів підвищення ефективності тестування програмного забезпечення за 
рахунок виявлення прихованих помилок ПЗ у процесі повторного тестування. Повторне тестування 
проводиться як окремий технологічний процес після розробки і налагодження ПЗ. Для вирішення проблеми 
підвищення ефективності тестування програмного забезпечення були розроблені метод та алгоритм повторного 
тестування прикладного програмного забезпечення [1, 2]. 

Система повторного тестування прикладного програмного забезпечення 
На основі методу та алгоритму повторного тестування прикладного програмного забезпечення було 

розроблено систему повторного тестування прикладного програмного забезпечення [1]. 
Структурна схема системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення 

представлена на рис. 1. 
Система повторного тестування складається з наступних компонентів: 
1. Блок збору-передачі даних – підключає наданий користувачем файл з результатами основного 

тестування, представленими у вигляді журналу “Метод тестування – Операція тестування – Тип виявленої 
помилки”. 

2. Кодувальник – виконує перетворення вхідних даних з лінгвістичної форми в кількісну форму за 
допомогою таблиць присвоєння номерів методам та операціям основного тестування та типам виявлених під 
час основного тестування помилок бази знань, заповнення таблиці кількісного представленні вхідних даних 
бази знань вхідними даними та формування вхідних векторів вирішувача. Перевіряє дані файлу на вірність та 
достатність при формуванні вхідних векторів; якщо дані недостатні або невірні, то кодувальник передає на 
динамічний довідник своє повідомлення з пропозицією сформувати ще один файл такої ж форми, як і 
попередній, з додатковими результатами, які перетворюються в кількісну форму аналогічно даним основного 
файлу, після чого заносяться в базу знань. Здійснює заповнення бази знань вихідними даними, перетворення 
результуючих векторів вирішувача з кількісної в лінгвістичну форму за допомогою таблиці присвоєння номерів 
рівням категорійності прихованих помилок бази знань та передачу їх на модуль опрацювання результатів 
роботи вирішувача. 

3. База знань – містить таблиці присвоєння номерів методам і операціям основного тестування, типам 
виявлених помилок та присвоєння номерів рівням категорійності прихованих помилок, таблицю кількісного 
представлення вхідних даних, в якій представлені вхідні дані, перетворені кодувальником в кількісну форму, 
таблицю текстового представлення результуючих векторів вирішувача (ШНМ), в якій представлені результуючі 
вектори, перетворені кодувальником в лінгвістичну форму, таблиці відповідності методу оновного тестування, 
операцій основного тестування, типів виявлених під час основного тестування помилок, відповідності між 
номером методів тестування ПЗ та рівнем категорійності прихованих помилок ПЗ, відповідності між 
операціями тестування ПЗ та рівнем категорійності прихованих помилок, на основі яких система формує 
висновок про метод, яким рекомендується проводити повторне тестування прикладного ПЗ, а також правила 
для формування висновку про необхідність та метод повторного тестування. 

4. Вирішувач – штучна нейронна мережа, на входи якої подається інформація про методи і операції 
основного тестування та типи виявлених під час основного тестування помилок, а на виході одержується рівень 
категорійності прихованих помилок. 

5. Модуль опрацювання результатів роботи вирішувача – на основі правил та таблиці результатів 
роботи вирішувача, взятих з бази знань, генерує висновок про необхідність та метод повторного тестування, 
який передається через кодувальник, динамічний довідник та діалоговий компонент користувачу. 

6. Динамічний довідник – надає користувачу довідку про формат вхідного файлу, про відомі системі 
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методи і операції основного тестування ПЗ, типи виявлених під час основного тестування помилки ПЗ, а також 
представляє в наглядній формі всі повідомлення будь– якого з компонентів системи. 

7. Діалоговий компонент – візуалізує повідомлення динамічного довідника та видає їх користувачу в 
зрозумілій йому формі. 
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Рис. 1. Структурна схема системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення 
 
Запропонована система повторного тестування прикладного ПЗ дозоляє користувачу, подаючи в 

систему звіт про результати основного тестування, одержати висновок про необхідність повторного тестування, 
тобто про наявність прихованих помилок, та про метод, яким має здійснюватися повторне тестування. В даній 
системі кодувальник виступає інтерфейсом між користувачем і системою, а динамічний довідник виступає 
інтерфейсом між користувачем та кодувальником. 

Реалізація системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення 
Після входження до системи на екрані з’являється наступне вікно (рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Перше діалогове вікно системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення 

 
Після натискання кнопки “Довідка” підключається довідка про всі відомі системі методи тестування, 

операції тестування та типи помилок (рис. 3): 
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Рис. 3. Вікно довідника 

 
При виборі будь-якого з компонентів виникає вікно типу (рис. 4): 
 

 
Рис. 4. Довідка про методи основного тестування 

 
При натисканні в першому діалоговому вікні кнопки “ВВЕДЕННЯ ЗВІТУ” користувач має змогу 

подати звіт в систему повторного тестування прикладного програмного забезпечення. 
 

Таблиця 1 
Звіт 1 про результати основного тестування 

Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 
Тестування елементів Перевірка коректності кожної 

гілки програми (графу керування) 
Помилки незалежних маршрутів 
програми 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка форми операцій Помилки обчислень 

Висхідне тестування Перевірка правильності розробки 
та функціювання драйверів 

Помилки драйверів та їх розробки 
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Після подачі звіту про результати основного тестування в систему відбувається перетворення 
текстових даних в кількісну форму. Якщо в звіті були порожні комірки, то система видає повідомлення типу 
“Комріка 1, 3 порожня”, яке вказує, що в першому рядку порожньою була комірка, в якій міститься інформація 
про тип виявленої помилки. Отже, якщо на вхід системи буде подано звіт 1 про результати основного 
тестування (таблиця 1), то після кодування цей звіт матиме вигляд, представлений в таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Звіт 1 про результати основного тестування в кількісній формі 
Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 

2 10 2 
3 21 6 
4 52 16 

 
Після кодування вхідних даних формується вхідна вибірка для ШНМ. Наприклад, для звіту, 

представленому в таблиці 2, вхідна вибірка для ШНМ матиме вигляд:  
{[0;0;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0;0;0;0;0] [6;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0] [0;0;0;16;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0];
[0;0;0;0] [21;0;0;0] [0;0;0;0];
[0;0;0;0] [0;0;0;0] [52;0;0;0];
[10;0;0;0] [0;0;0;0] [0;0;0;0];
[0;0;0;0] [0;0;0;0] [0;0;0;0]}

  (1)

ШНМ опрацьовує вхідну вибірку і видає таблицю розміром n х 20, де n – кількість рядків у вхідному 
звіті. Наприклад, для звіту 1 – n=3. Тобто після опрацювання вибірки (1) на виході ШНМ буде одержано: 

{[0;0;0;0;0] [0;0;0;0;0] [1;1;1;1;1] [0;0;0;0;0]
  [1;1;1;1;1] [0;0;0;0;0] [0;0;0;0;0] [0;0;0;0;0]
  [0;0;0;0;0] [1;1;1;1;1] [0;0;0;0;0] [0;0;0;0;0]}

 

Після розшифрування цих даних стане зрозумілим, що діагностовано одну помилку 3– го рівня 
категорійності, одну помилку 1– го рівня категорійності та одну помилку 2– го рівня категорійності. 

Для формування висновку потрібно ввести значення порогових значень кількостей помилок кожного 
рівня категорійності. 

Опис порогових значень кількостей помилок кожного рівня категорійності 
Щодо розподілу помилок ПЗ взагалі за їх видами і впливом на роботу комп’ютерних систем, то в 

літературі відомий їх розподіл за пріоритетами і категоріями [3]. Оскільки уточнення цього підходу щодо опису 
прихованих помилок з введенням концепції категорійності помилок проведено автором в роботі [4, 5], то 
порогові значення кількостей помилок кожного рівня категорійності, по перевищенню яких приймається 
висновок про необхідність повторного тестування, в відомих літературних джерелах не описані і вводяться 
експериментально наступним чином: 

1) якщо кількість помилок 4– го рівня категорійності (катастрофічних) перевищує 1, то повторне 
тестування необхідне; 

2) якщо кількість помилок 3– го рівня категорійності (серйозних) перевищує 2, то повторне тестування 
необхідне; 

3) якщо кількість помилок 2– го рівня категорійності (помірні) дорівнює або перевищує 50 % від 
загальної кількості виявлених помилок, то повторне тестування необхідне; 

4) якщо кількість помилок 1– го рівня категорійності (незначні) дорівнює або перевищує 75 % від 
загальної кількості виявлених помилок, то повторне тестування необхідне. 

Різноманітні експерименти показують, що саме при перевищенні таких значень виникають приховані 
помилки більш високих рівнів категорійності, тому ці значення використовуються в якості порогових. 

Функціонування системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення 
Після аналізу звіту 1 із застосуванням введених порогових значень система видає висновок, що 

повторне тестування не потрібне (рис. 5). 
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Рис. 5. Висновок системи повторного тестування після аналізу звіту 1 

 
Подамо на вхід системи наступний звіт. 
 

Таблиця 3 
Звіт 2 про результати основного тестування 

Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 
Тестування елементів Перевірка коректності кожної 

гілки програми (графу керування) 
Помилки незалежних маршрутів 
програми 

Тестування елементів Перевірка цілісності 
збережуваних даних 

Помилки внутрішнiх структур 
даних 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка форми операцій Помилки обчислень 

Висхідне тестування Перевірка правильності розробки 
та функціювання драйверів 

Помилки драйверів та їх розробки 

 
Після аналізу звіту 2 система видає висновок, що повторне тестування потрібне. Проводити його 

система рекомендує методом тестування елементів, оскільки висновок про необхідність повторного тестування 
зроблено по перевищенню порогового значення кількістю помилок 3– го рівня категорійності, а помилки 3– го 
рівня категорійності виявляє метод тестування елементів (ця відповідність наведена у таблиці відповідності між 
номером методів тестування ПЗ та рівнем категорійності прихованих помилок ПЗ бази знань). Висновок 
системи відображений на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Висновок системи повторного тестування після аналізу звіту 2 

 
Подамо на вхід системи звіт 3. 
Після аналізу звіту 3 система видає висновок, що повторне тестування потрібне. Проводити його 

система рекомендує методом тестування елементів, оскільки висновок про необхідність повторного тестування 
зроблено по перевищенню порогового значення кількістю помилок 3– го рівня категорійності, а помилки 3– го 
рівня категорійності виявляє метод тестування елементів (ця відповідність наведена у таблиці відповідності між 
номером методів тестування ПЗ та рівнем категорійності прихованих помилок ПЗ бази знань). 
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Таблиця 4 
Звіт 3 про результати основного тестування 

Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 
Тестування елементів Перевірка коректності кожної 

гілки програми (графу керування) 
Помилки незалежних маршрутів 
програми 

Тестування елементів Перевірка цілісності 
збережуваних даних 

Помилки внутрішнiх структур 
даних 

Тестування елементів Перевірка правильності гілок True 
і False для всіх логічних рішень 
Перевірка виконання всіх циклів 

Помилки у гілках true, false для 
всіх логічних рішень 
Помилки в циклах у межaх їх 
границь і діапазонів 

Тестування елементів Перевірка виконання всіх циклів 
Аналіз правильності внутрішніх 
структур даних 

Помилки в циклах у межaх їх 
границь і діапазонів 
Помилки внутрішнiх структур 
даних 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка форми операцій Помилки обчислень 

Висхідне тестування Перевірка правильності розробки 
та функціювання драйверів 

Помилки драйверів та їх розробки 

 
Подамо на вхід системи звіт 4. 
 

Таблиця 5 
Звіт 4 про результати основного тестування 

Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 
Тестування елементів Перевірка коректності кожної 

гілки програми (графу керування) 
Помилки незалежних маршрутів 
програми 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка форми операцій Помилки обчислень 

Висхідне тестування Перевірка правильності розробки 
та функціювання драйверів 

Помилки драйверів та їх розробки 

Функційне тестування Перевірка, чи виконує програмна 
система (ПС) очікувані функції 

Некоректні чи відсутні функції 
Помилки у внутрішніх 
структурних даних 
Програма та її функціювання не 
відповідає специфікації вимог 

 
Після аналізу звіту 4 система видає висновок, що повторне тестування потрібне. Проводити його 

система рекомендує методом функційного тестування та тестування правіильності, оскільки висновок про 
необхідність повторного тестування зроблено по перевищенню порогового значення кількістю помилок 4– го 
рівня категорійності (ця відповідність наведена у таблиці відповідності між номером методів тестування ПЗ та 
рівнем категорійності прихованих помилок ПЗ бази знань). Висновок системи відображений на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Висновок системи повторного тестування після аналізу звіту 4 

 
Подамо на вхід системи звіт 5. 
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Таблиця 6 
Звіт 5 про результати основного тестування 

Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 
Тестування елементів Перевірка коректності кожної 

гілки програми (графу керування) 
Помилки незалежних маршрутів 
програми 
 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка форми операцій Помилки обчислень 

Висхідне тестування Перевірка правильності розробки 
та функціювання драйверів 
Перевірка коректності об’єднання 
кластерів в загальну структуру 

Помилки драйверів та їх розробки 
Помилки об’єднання кластерів в 
загальну структуру 

Тестування спрягань між 
елементами 

Перевірка даних на втрати при 
проходженні через спрягання 

Помилки спрягань модуля 

 
Після аналізу звіту 5 система видає висновок, що повторне тестування потрібне. Проводити його 

система рекомендує методом висхідного тестування та тестування спрягань між елементами, оскільки висновок 
про необхідність повторного тестування зроблено по перевищенню порогового значення кількістю помилок 2– 
го рівня категорійності (ця відповідність наведена у таблиці відповідності між номером методів тестування ПЗ 
та рівнем категорійності прихованих помилок ПЗ бази знань). Висновок системи відображений на рис. 8. 

 

 
Рис. 8. Висновок системи повторного тестування після аналізу звіту 5 

 
Подамо на вхід системи звіт 6. 
 

Таблиця 7 
Звіт 6 про результати основного тестування 

Метод тестування Операція тестування Тип виявленої помилки 
Тестування елементів Перевірка коректності кожної 

гілки програми (графу керування) 
Помилки незалежних маршрутів 
програми 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка, чи правильно 
прикорочено цикл 
Перевірка, чи не виникла відмова 
на виході при відхиленні ітерації 

Помилки порівняння 

Тестування незалежних шляхів 
(гілок) 

Перевірка, чи не виникла відмова 
на виході при відхиленні ітерації 
Перевірка зміни змінних циклу 

Помилки порівняння 

Низхідне тестування Перевірка коректності роботи 
“заглушок” 

Некоректна робота “заглушок” 

 
Після аналізу звіту 6 система видає висновок, що повторне тестування потрібне. Проводити його 

система рекомендує методом тестування незалежних шляхів та низхідного тестування, оскільки висновок про 
необхідність повторного тестування зроблено по перевищенню порогового значення кількістю помилок 1– го 
рівня категорійності (ця відповідність наведена у таблиці відповідності між номером методів тестування ПЗ та 
рівнем категорійності прихованих помилок ПЗ бази знань). Висновок системи відображений на рис. 9. 
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Рис. 9. Висновок системи повторного тестування після аналізу звіту 6 

 
Висновки 
На основі методу та алгоритму повторного тестування прикладного програмного забезпечення було 

розроблено структуру системи повторного тестування прикладного програмного забезпечення. Систему 
потворного тестування прикладного програмного забезпечення було реалізовано за допомогою засобів Borland 
C++ Builder 6.0 та MySQL. В результаті тестування системи з поданням на її вхід різних звітів було зроблено 
висновок, що система функціює абсолютно вірно, тобто вірно формує висновки про необхідність повторного 
тестування та надає рекомендації щодо методу повторного тестування. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ АНТИВІРУСНОГО  
ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

 
В роботі проведено аналіз основних сучасних комп’ютерних вірусів, подано типову структуру 

мережного вірусу. Досліджено та проаналізовано сучасні методи пошуку та виявлення комп’ютерних вірусних 
програм за допомогою систем антивірусного захисту. 

 
Вступ 
Тотальна інформатизація суспільства, стрімке безперервне зростання кількості комп’ютерів, їх 

об’єднання в локальні мережі та підключення до глобальної мережі Інтернет створює багато проблем, 
пов’язаних з їх використанням. Зокрема, наявність комп’ютерних вірусів [1-3, 5] призводить до неправильного 
функціонування програмного забезпечення, їх алгоритмічних складових. 

Комп’ютерний вірус [4] – це програма, що розмножується чи поширюється самочинно. Комп’ютерний 
вірус може порушувати цілісність інформації, програмне забезпечення та (чи) режим роботи обчислювальної 
техніки. 

За класифікацією [3, 5] віруси розділяють за наступними ознаками: 
- середовищем перебування; 
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- способом зараження середовища перебування; 
- деструктивними можливостями; 
- особливостями алгоритму вірусу. 
За середовищем перебування віруси розділяють на: 
- файлові віруси, які вкорінюються [4] у виконувані файли (*.СОМ, *.ЕХЕ, *.SYS, *.BAT, *.DLL); 
- завантажувальні віруси, які розміщують свій код в завантажувальний сектор диска (Boot-сектор) 

або в сектор, що містить системний завантажник вінчестера (Master Boot Record); 
- макровіруси [5] які вкорінюються в системи, що використовують при роботі так звані макроси 

(наприклад, Word, Excel). 
Існують змішані віруси – наприклад, файлово-завантажувальні віруси, що заражають як файли, так і 

завантажувальні сектори. Такі віруси, як правило, мають досить складний алгоритм роботи, часто застосовують 
оригінальні методи проникнення в систему і їх важче виявити. 

За способами зараження віруси бувають резидентні й нерезидентні. Резидентний вірус при зараженні 
комп’ютера залишає в оперативній пам’яті свою резидентну частину, що потім перехоплює звернення 
операційної системи до об’єктів зараження й розміщується в них. Нерезидентні віруси не заражають пам’ять 
комп’ютера і є активними лише обмежений час. 

За деструктивними можливостями віруси можна розділити на: 
- нешкідливі, тобто такі, що не впливають на роботу комп’ютера, окрім зменшення вільної пам’яті 

на диску в результаті свого поширення; 
- безпечні, вплив яких обмежується зменшенням вільної пам’яті на диску й графічними, звуковими 

та ефектами тощо; 
- небезпечні – віруси, які можуть призвести до серйозних збоїв у роботі персонального комп’ютера; 
- дуже небезпечні, здатні призвести до втрати програм, знищити дані, знищити необхідну для роботи 

комп’ютера інформацію, записану в системних областях пам’яті й т.д. 
Віруси за особливостями алгоритму можна поділити на наступні основні групи вірусів: 
- Компаньйони-віруси (companіon) – алгоритм роботи цих вірусів полягає в тому, що вони 

створюють для Ехе-файлів файли-супутники, що мають те ж саме ім’я, але з розширенням СОМ. При запуску 
такого файлу DOS першим виявить і виконає СOM-файл, тобто вірус, що потім запустить також Ехе-файл. 

- Віруси-"паразити" – всі віруси, які при поширенні своїх копій обов’язково змінюють вміст 
дискових секторів або файлів. 

- Stealth-віруси являють собою досить досконалі програми, які перехоплюють системні звернення до 
уражених файлів або секторів дисків й "підставляють" замість себе незаражені ділянки інформації. Такі віруси 
при звертанні до файлів використовують оригінальні алгоритми, які дозволяють бути невидимими для 
резидентних антивірусних моніторів. 

- Поліморфні віруси (віруси, які самошифруються або stealth-віруси, polymorphіc) – віруси, які не 
містять жодної постійної ділянки коду, у більшості випадків два зразки одного і того ж поліморфного вірусу не 
будуть мати спільного коду. Це досягається шляхом шифруванням основного тіла вірусу й модифікаціями 
програми-розшифровувача. 

- Макровіруси [5] – віруси цього сімейства використовують можливості макромов (таких як Word 
Basіc), вбудованих у системи обробки даних (текстові процесори, електронні таблиці й т.д). 

- Мережні віруси (мережні worm-віруси) [6] – віруси, які поширюються в комп’ютерній мережі. 
Мережні віруси поширюють свої копії по локальних і/або глобальних мережах з метою: проникнення 

на віддалені комп’ютери, запуску своєї копії на віддаленому комп’ютері, подальшого поширення на інші 
комп’ютери в мережі. Для свого поширення мережні віруси використовують різноманітні комп’ютерні та 
мобільні мережі: електронну пошту, системи обміну миттєвими повідомленнями, файлообмінні (P2P) і IRC-
мережі, локальні мережі, мережі обміну даними між мобільними пристроями (телефонами, кишеньковими 
комп’ютерами) і т.д. 

Більшість відомих мережних вірусів поширюється у вигляді файлів, вкладених в електронний лист, у 
вигляді посилань на заражений файл на певному веб- або FTP-ресурсі в ICQ- і IRC-повідомленнях, файл у 
каталозі обміну P2P і т.д. Деякі worm-віруси поширюються у вигляді мережних пакетів, проникають 
безпосередньо в пам’ять комп’ютера й активізують свій код. 

Для проникнення на віддалені комп’ютери й запуску своєї копії worm-віруси використовують різні 
методи: текст електронного листа, який вимагає відкриття вкладеного файлу, недоліки в конфігурації, помилки 
в службах безпеки операційних систем і додатків. 

Мережні віруси представляють особливу небезпеку, оскільки можуть володіти властивостями інших 
різновидів шкідливого програмного забезпечення. Наприклад, деякі мережні віруси містять троянські функції 
або здатні заражати виконувані файли на локальному диску, тобто мають властивість троянської програми і 
комп’ютерного вірусу. 

На сьогоднішній день мережні комп’ютерні віруси представляють особливу небезпеку вражаючи 
комп’ютерні мережі, заражають файли на серверах і робочих місцях, через які ці віруси перебираються й на 
інші робочі місця, а часто й передаються в Іnternet. 

Постановка задачі 
В останнє десятиліття з розвитком комп’ютерних мереж розробники комп’ютерних вірусних програм 
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отримали можливість досить ефективного і швидкого їх розповсюдження. Сучасні системи антивірусного 
захисту не можуть в повному обсязі вирішити покладені на них завдання. Це пов’язано з тим, що постійно 
створюються нові комп’ютерні вірусні програми [4]. Наявні ж засоби їх виявлення та знешкодження створені 
на основі методів, в яких не враховано перспективу появи нових типів комп’ютерних вірусних програм, їх 
динамічно змінюваної структури і відповідно зміни класифікації за типами, а також залежність від баз сигнатур 
відомих вірусних програм. Тому актуальною є задача розробки методів та засобів діагностування 
комп’ютерних мережних вірусних програм на основі моделі процесу діагностування, в якій не було б 
залежності від баз сигнатур, а враховувалися б моделі поведінки комп’ютерних вірусних програм. 

Об’єктом діагностування є виконувані програми, файли, які зберігаються на магнітних носіях, 
оперативному запам’ятовуючому пристрої та надходять по комп’ютерній мережі в персональний комп’ютер. 

Предметом дослідження є методи діагностування комп’ютерних мережних вірусних програм. 
Типова структура мережного комп’ютерного вірусу 
Основною складовою мережного комп’ютерного вірусу є підпрограма його проникнення на віддалений 

комп’ютер. Також комп’ютерний вірус має принаймні дві підпрограми [7]. Він містить підпрограму пошуку, 
що визначає нові файли або нові області диска, які можуть використатися для вкорінення [12]. Ця підпрограма 
визначає характеристики вірусу (швидкість розмноження, область розмноження і т.д.). Як й у всіх програм, 
розмір виступає проти функціональності. Складна пошукова підпрограма займає більше місця. Тому, 
незважаючи на те, що ефективний пошук допомагає вірусу розмножуватися швидше, він робить його більшим, 
а це спричиняє збільшення ймовірності його виявлення. 

Кожен вірус повинен мати підпрограму копіювання в ту область, що виявила підпрограма пошуку. 
Механізм копіювання повинен мати такий рівень складності, щоб зробити роботу вірусу непомітною. 
Наприклад, вірус com-файлів може мати меншу за розміром підпрограму копіювання, ніж вірус, що 
вкорінюється в ехе-файли, оскільки структура ехе-файла складніша, а тому вірусу потрібно виконати більше 
операцій, щоб вкорінитися у файл. Крім основних рис (знаходження об’єкту і вкорінення в нього), вірус має 
додаткові характеристики, які дозволяють йому уникати визначення. Антивиявляючі підпрограми в структурі 
комп’ютерного вірусу можуть входити в механізми пошуку або копіювання або бути функціонально окремими 
від них. Наприклад, пошукова підпрограма може бути чітко обмежена в розмірі, щоб уникнути її виявлення. 
Підпрограма, що перевіряє кожен файл на кожному диску, працює довго й викликає досить підозрілу й 
незвичайну активність диска, що може насторожити користувача. Тому антивиявляюча підпрограма активує 
діяльність вірусу тільки при особливих умовах. Наприклад, вона може діяти тільки в ті моменти, якщо жодна 
клавіша клавіатури не натискається п’ять хвилин, передбачаючи, що користувач у цей час не перебуває 
безпосередньо біля комп’ютера. 

Підпрограми пошуку, копіювання та антивиявлення є необхідними компонентами комп’ютерного 
вірусу. Багато вірусів мають додаткові підпрограми деструктивних дій: руйнування файлів або спричинення 
нестабільності в роботі операційної системи комп’ютера. Типові частини в структурі комп’ютерного вірусу 
зображено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Типові частини в структурі комп’ютерного вірусу 

 
Методи пошуку та виявлення вірусів за допомогою антивірусного забезпечення 
У безпосередній реалізації методів пошуку та виявлення шкідливих програм і вірусів в антивірусній 

програмі є програмний модуль, що призначений для детектування шкідливого програмного забезпечення [8]. 
Метод пошуку і виявлення шкідливих програм та вірусів є основним компонентом будь-якої антивірусної 
програми, незалежно від її призначення. Він використовується як у персональних продуктах – персональний 
сканер або монітор, так і у серверних рішеннях – сканер для поштового або файлового сервера, міжмережного 
екрана або проксі-сервера. Для детектування шкідливих програм, у більшості методів реалізовані наступні 
методи: пошук за сигнатурами, пошук за контрольними сумами або CRC, криптоаналіз, статистичний аналіз, 
евристичний аналіз, емуляція поведінки вірусу в системі. 

Суть методу пошуку за сигнатурами полягає [9] у вивченні певних частин досліджуваного файлу: 
точки входу у виконуваний файл і точки входу в процедури/функції, у відшуканні в їх коді вірусних сигнатур. 
Сигнатура – це унікальний фрагмент коду вірусної програми, що дозволяє однозначно ідентифікувати певний 
вірус. При такому скануванні використовується антивірусна база, що містить вірусні сигнатури. 

Перевагою сигнатурного пошуку є швидкість роботи й можливості детектування декількох вірусів 
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однією сигнатурою. Недолік – розмір сигнатури для точного детектування повинен бути досить малим, як 
мінімум 8-12 байт. Для точного детектування використовуються довші сигнатури (до 64 байт). Неправильно 
обрана сигнатура неминуче приведе до помилкового спрацьовування системи антивірусного захисту. 

Метод пошуку за контрольними сумами (CRC – cyclic redundancy check) розроблений для 
запобігання основних недоліків сигнатурного пошуку – розміру бази й зменшення ймовірності помилкових 
спрацьовувань. Суть методу полягає в тому, що для пошуку шкідливого коду береться не тільки сигнатура, а 
контрольна сума цієї сигнатури та місце розташування сигнатури в тілі шкідливої програми. Місце 
розташування використовується для того, щоб не підраховувати контрольні суми для всього файлу. Таким 
чином, замість 10-12 байт сигнатури (мінімально) використовується 4 байти для зберігання контрольної суми та 
4 байти – для місця розташування. Однак метод пошуку за контрольними сумами є повільнішим, ніж пошук за 
сигнатурами. 

Використання масок для виявлення шкідливого коду досить часто буває ускладнено наявністю 
шифрованого коду (так звані поліморфні віруси), оскільки при цьому або неможливо вибрати маску, або маска 
максимального розміру не задовольняє умові однозначної ідентифікації вірусу без помилкових спрацьовувань. 
Неможливість вибору маски достатнього розміру у випадку поліморфного вірусу легко пояснюється. Шляхом 
шифрування свого тіла вірус домагається того, що більша частина його коду в ураженому об’єкті є змінною, і, 
відповідно, не може бути обрана як маска. 

Метод криптоаналізу полягає в наступному: за відомим базовим кодом вірусу й за відомим 
зашифрованим кодом (або за "підозрілим" кодом, схожим на зашифроване тіло вірусу) відновлюються ключі та 
алгоритм програми-розшифровувача. Потім цей алгоритм застосовується до зашифрованої ділянки, 
результатом чого є розшифроване тіло вірусу. Розв’язання цієї задачі зводиться до розв’язку системи рівнянь. 

Як правило, цей спосіб працює значно швидше й займає набагато менше пам’яті, ніж емуляція 
інструкцій вірусу, однак розв’язування таких систем часто є завданням високої складності. 

Метод статистичного аналізу використовується для детектування поліморфних вірусів. Під час своєї 
роботи сканер аналізує частоту використання команд процесора, будує таблицю команд, що зустрічаються, 
процесора (опкодів), і на основі цієї інформації робить висновок про зараження файлу вірусом. Даний метод 
ефективний для пошуку деяких поліморфних вірусів, тому що ці віруси використовують обмежений набір 
команд у декрипторі, тоді як "чисті" файли використовують зовсім інші команди з іншою частотою. Основний 
недолік цього методу полягає в тому, що є ряд складних поліморфних вірусів, які використовують майже всі 
команди процесора й від копії до копії набір використовуваних команд змінюється, і за побудованою таблицею 
частот не можливо виявити вірус. 

Метод евристичного аналізу полягає в детектуванні шкідливих програм, про існування яких система 
антивірусного захисту ще не знає. За реалізацію даного методу відповідає так званий евристичний аналізатор. 
Евристичним аналізатором коду називається набір підпрограм, які аналізують код виконуваних файлів, 
макросів, скриптів, пам’яті або завантажувальних секторів для виявлення в них різних типів комп’ютерних 
вірусів [10]. Існують два принципи роботи аналізатора. Статичний метод полягає в пошуку загальних коротких 
сигнатур, які присутні в більшості вірусах. Задача евристик у цьому випадку – знайти сигнатури, що 
відображають ці дії. Потім відбувається аналіз знайдених сигнатур, і, якщо знайдено деяку кількість необхідних 
і достатніх "підозрілих команд", то приймається рішення про те, що файл заражений. Перевагою такого методу 
є простота реалізації і висока швидкість роботи, але при цьому рівень виявлення нових шкідливих програм 
досить низький. Динамічний метод полягає в емуляції виконання програми й протоколюванні всіх "підозрілих" 
дій програми. На основі цього протоколу приймається рішення про можливе зараження програми вірусом. На 
відміну від статичного методу, динамічний метод більше вимогливий до ресурсів комп’ютера, однак і рівень 
виявлення в динамічного методу значно вище. Евристичні методи дозволяють досить оперативно розпізнати й 
блокувати шкідливі коди, оскільки закладена в них технологія блокування поведінки відслідковує й 
протоколює інформацію про звернення всіх системних функцій до програмного інтерфейсу додатків (API) [11]. 

Розглянемо детальніше роботу універсального евристичного аналізатора. Для цієї мети використаємо 
терміни з [10]: 

- подія, яка являє собою сукупність коду або виклик певної функції операційної системи, 
призначена для перетворення системних даних, роботу з файлами або часто використовувані вірусні 
конструкції; 

- ланцюг зв’язних подій – це набір подій, які повинні бути виявлені в порядку їхнього 
проходження; 

- ланцюжок незв’язних подій – це набір подій, які повинні бути виявлені, але не обов’язково в 
чіткому порядку; 

- дії – набір ланцюжків зв’язних або незв’язаних подій, для яких виконані всі умови; 
- евристична маска – набір дій, виявлених при перевірці файлу; 
- евристичне число – порядковий номер першої з евристичних масок, що збіглися. 
Події розпізнаються за допомогою підпрограм виявлення подій, у яких можуть використовуватися 

також таблиці з даними. Інші дані просто зберігаються в масивах і не аналізуються. Розглянемо структурну 
схему евристичного аналізатора (рис. 2). 
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Рис. 2. Структурна схема роботи евристичного аналізатора 

 
Емулятор коду працює в режимі перегляду, тобто його основне завдання – не емулювати код, а 

виявляти в ньому різні події. Після завершення роботи емулятора послідовно запускаються два перетворювача. 
 

  
Рис. 3.1. Алгоритм роботи першого перетворювача 

евристичного аналізатора 
Рис. 3.2. Алгоритм роботи другого перетворювача евристичного 

аналізатора  
 
Перший перетворювач заповнює масив подій, вибираючи дані з масиву подій та ланцюгів зв’язних та 

незв’язних подій за алгоритмом, поданим на рис. 3.1. Потім виконує роботу другий перетворювач, який 
вибирає дані з масиву дій та ланцюгів евристичних масок та обчислює евристичне число за алгоритмом, 
представленим на рис. 3.2. 

Метод емуляції коду програм (Sandboxing) є реакцією на появу великої кількості поліморфних вірусів 
[7]. Ідея цього методу полягає в тому, щоб емулювати виконання програми (як зараженої вірусом, так й 
"чистої") у спеціальному "оточенні", так званим буфером емуляції. Якщо в емулятор потрапляє заражений 
поліморфним вірусом файл, то після емуляції в буфері виявляється розшифроване тіло вірусу, готове до 
детектування стандартними методами (сигнатурний або CRC пошук). 

Сучасні емулятори емулюють не тільки команди процесора, але й виклики операційної системи. 
Завдання написання повноцінного емулятора є досить трудомістким через те, що при використанні емулятора 
доводиться постійно контролювати дії кожної команди. Це необхідно для того, щоб випадково не виконати 
деструктивні компоненти алгоритму вірусу. Важливо відмітити, що доводиться саме емулювати роботу 
інструкцій вірусу, а не трасувати їх, оскільки при трасуванні вірусу занадто велика ймовірність виклику 
деструктивних інструкцій або кодів, відповідальних за поширення вірусу. 

Метод антивірусного діагностування на основі матриць інцидентності [2] базується на системі 
графо-алгоритмічних моделей представлення поведінки вірусних програм з метою їх виявлення та 
знешкодження в подальшому. В основі методу лежить поняття моделі вірусної програми. Метод передбачає 
побудову графоаналітичної моделі із заданням можливого середовища існування (об’єкт, у який можливе 
поширення вірусного коду та його подальша робота) та із заданням середовища, у якому вже присутній 
вірусний код. Граф може мати необхідну кількість вершин із вказанням ребер, які виступають способами 
взаємодії об’єктів діагностування (ОД) із можливими середовищами існування вірусного коду. Побудований 
таким чином граф представляється у вигляді матриці інцидентності. 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 125

Для побудови графоаналітичної моделі ОД робиться припущення, що ОД ушкоджено вірусним кодом. 
При побудові графоаналітичної моделі ОД вказуються можливі середовища існування у вигляді вершин графа. 
Також у вигляді вершини графа зображується ОД як середовище, у якому вже присутній вірусний код. Далі 
виділяються потенційні середовища існування (файл, завантажувальний сектор, ОЗП). Отже, граф моделі ОД 
матиме чотири вершини: V0 – ОД, V1 – файл, V2 – завантажувальний сектор, V3 – ОЗП. 

Сукупність способів та засобів, які використовує вірусний код для свого поширення (та маскування) 
між середовищами існування, називатимемо шляхом поширення. Покажемо можливі шляхи поширення у 
вигляді зв’язків між вершинами графа. Отриманий граф зображено на рис. 4. Даний метод дозволив підвищити 
достовірність антивірусного діагностування, але має втрати ефективності в часі. 

 

 
Рис. 4. Граф моделі об’єкта, який уражений вірусом 

 
Більшість із перерахованих вище методів реалізовані в сучасних антивірусних системах захисту. Кожен 

з проаналізованих методів пошуку та виявлення вірусів має як переваги, так і недоліки (табл. 1). 
Таблиця 1 
Переваги та недоліки відомих методів пошуку та комп’ютерних вірусних програм 

№ 
п/п 

Назва методу Перевага Недоліки 

1.  метод пошуку 
за сигнатурами 

швидкість роботи й можливості 
детектування декількох вірусів 
однією сигнатурою 

необхідність невеликого розміру сигнатур для 
точного детектування та ситуація, при якій не-
правильно обрана сигнатура неминуче призведе 
до помилкового спрацьовування 

2.  метод пошуку 
за контроль-
ними сумами 

зменшення розміру бази і змен-
шення ймовірності помилкових 
спрацьовувань 

метод пошуку за контрольними сумами є 
повільнішим, ніж пошук за сигнатурами 
 

3.  метод крипто-
аналізу 

працює значно швидше й займає 
набагато менше пам’яті, ніж ему-
ляція інструкцій вірусу 

Розв’язання задачі пошуку вірусних програм 
зво-диться до розв’язку складної системи 
рівнянь 

4.  метод статис-
тичного аналізу 

ефективний для пошуку деяких 
поліморфних вірусів, тому що ці 
віруси використовують обмеже-
ний набір команд у декрипторі 

складні поліморфні віруси, використовуючи всі 
команди процесора, зумовлюють складність по-
будови таблиці частот, за якою важко виявити 
вірус 

5.  метод евристич-
ного аналізу 

простота реалізації і висока швид-
кість роботи 

низька ймовірність виявлення вірусних програм 

6.  метод емуляції емулятор розшифровує тіло 
вірусу і передає його на 
детектування стандартними 
методами 

велика ймовірність виклику деструктивних 
інструкцій або кодів, відповідальних за поши-
рення вірусу, великі затрати системних ресурсів 
комп’ютера 

7.  метод на основі 
матриць 
інцидентності 

висока достовірність антивірус-
ного діагностування 
 

має втрати ефективності в часі 

Висновки 
В процесі дослідження та аналізу методів антивірусного діагностування комп’ютерних мереж 

встановлено, що вони не вирішують повністю проблем достовірного та ефективного пошуку та виявлення 
комп’ютерних мережних вірусних програм. Тому є актуальною задача розробки нових моделей та методів 
антивірусного діагностування комп’ютерних мереж, які б дозволили підвищити достовірність та ефективність 
процесу антивірусного діагностування комп’ютерних мереж. 
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ВИЗНАЧЕННЯ КЛАСУ ОБ’ЄКТІВ ТА МНОЖИНИ ПАРАМЕТРІВ  
В НЕЙРОМЕРЕЖНОМУ МЕТОДІ ПРОГНОЗУВАННЯ  
РОБОТОЗДАТНОСТІ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ЗАСОБІВ 

 
В роботі розглянуто питання вибору оптимальної розмірності класу об’єктів та визначення їх 

параметрів для системи прогнозування на базі нейромережного методу. Запропоновано методику визначення 
інформативності та доступності прогностичних параметрів. 

 
Вступ. Використання комп’ютерних систем (КС) в різноманітних галузях діяльності людини вимагає 

підвищення надійності цих систем та їх компонентів. Одним з способів підвищення надійності та ефективності 
експлуатації є прогнозування роботоздатності мікропроцесорних засобів (МПЗ). Саме прогнозуючи майбутній 
стан можна визначити час, коли необхідно зробити заміну компонента, або провести його позачергове 
тестування з метою уникнення втрати цінної інформації та простою системи. 

Крім цього, системи прогнозування надають і ряд інших переваг [1, 2]. 
Відомі методи прогнозування стану складних технічних об’єктів [3, 4], мають ряд суттєвих недоліків, 

які не дають можливості використати їх для компонентів КС [2, 5]. 
Відсутність методів прогнозування технічного стану мікропроцесорних пристроїв та систем (МПП та 

С) вимагає розробки нових підходів до ефективного розв’язання цієї задачі. З огляду на те, що сучасні 
обчислювальні пристрої мають ряд властивостей, які обмежують застосування існуючих методів, особливу 
увагу варто звернути на параметри, за якими буде проводитись прогнозування. Саме вірно підібрані вихідні 
параметри є найбільш вагомим чинником, що визначає подальшу достовірність отриманих прогнозів. 

Постановка задачі. Запропонований в роботах [7, 8] нейромережний метод прогнозування 
роботоздатності МПЗ, зумовлює наступну модель об’єкта прогнозування (ОП) [9]: 

j
конкрзагКУЕВФОП РРММММ ,,,,= , де ВФМ  – множина виконуваних функцій; УЕМ  – множина 

показників умов експлуатації; KM - множина компонентів, з яких складається ОП; загP  – матриця загальних 

та системних характеристик ОП; j
конкрP  – матриця параметрів конкретного ОП, визначених у час jt . В 

запропонованій моделі множини ВФМ , УЕМ  та KM  визначають клас об’єктів, для прогнозування 

роботоздатності яких буде використовуватись одна і та ж штучна нейронна мережа (ШНМ). Матриці загP  та 
j
конкрP  визначають вихідні параметри, що будуть подаватися на входи ШНМ прогнозування роботоздатності. 

Відтак перші два етапи ( 1E  та 2E ) нейромережного методу прогнозування роботоздатності МПЗ полягають у 
визначені класу ОП та його вихідних параметрів. Вирішенню цієї задачі і присвячена робота. 

Визначення класу об’єктів прогнозування. Оскільки основним етапом життєвого циклу ОП, на 
якому вони розглядаються, є експлуатація, то безумовною є орієнтація методу на користувачів з рівнем 
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кваліфікації, який не дає їм можливості самостійно, за зовнішніми ознаками та поведінкою МПЗ визначати їх 
поточний технічний стан та зробити висновки про можливу його зміну з часом. В зв’язку з цим зрозумілим є те, 
що користувач не зможе налагодити систему для своїх потреб, а повинен лише користуватися вже розробленим 
та налагодженим ядром, або система повинна забезпечити зрозумілу для користувача послідовність дій, завдяки 
яким він зможе самостійно та у відповідності зі своїми вимогами сформувати ядро системи прогнозування 
роботоздатності на базі нейромережного методу. На даному етапі будемо вважати, що налагодження ядра 
системи виконується спеціалістом з необхідним рівнем кваліфікації. 

Складність етапу 1E  залежить від конкретної поставленої задачі. Якщо користувачем (замовником 
системи прогнозування) чітко обмежуються МПП та С, для яких необхідне прогнозування роботоздатності, то 
тоді достатнім є виділення, якщо це можливо, в запропонованих МПП та С спільних ознак, на основі яких буде 
продовжено процес налагодження та прогнозування. Якщо ж замовником не вводиться чітких обмежень, а 
вказується лише кілька можливих ОП, то спеціалісту доведеться самостійно, спираючись на власний досвід, 
виділяти клас ОП, з метою досягнення якомога більшої універсальності системи (використання синтезованої та 
навченої ШНМ прогнозування для широкого кола МПП та С) без втрати якості. 

Особливістю в даному випадку є те, що тут немає класичної зворотно-пропорційної залежності втрати 
якості від збільшення універсальності (рис. 1, а) [10]. Так як у випадку поодинокого ОП, що немає великої 
поширеності, інформації про нього та про його експлуатацію буде недостатньо для ефективного, достовірного 
та точного навчання ШНМ прогнозування, що призведе до низької її якості та не буде забезпечувати 
необхідний рівень достовірності прогнозу. Зі збільшенням універсальності, розширюється коло ОП, в яких 
можна виділити спільні ознаки, параметри, залежності тощо. Одночасно з розширенням кола ОП, збільшується 
наявна інформація про них, що дозволяє сформувати навчальну вибірку з необхідним рівнем прогнозування та 
отримувати достовірний прогноз, в тому числі щодо первинного ОП.  
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Рис. 1. Залежність якості прогнозу від рівня універсальності класу ОП 

 
Однак надмірна універсалізація класу ОП призведе до втрати значимих для основного ОП ознак, 

значною мірою збільшить кількість інформації та ускладнить виділення в ній найважливішого, що призведе до 
істотних втрат якості ШНМ прогнозування. Зважаючи на наведені доводи, залежність універсальності класу 
ОП та якості кінцевої системи, а відтак і якості прогнозу буде мати вигляд (рис. 1, б). 
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Блок формування опису класу

МОК УЕК,М КК,М

 
Рис. 2. Структура блока формування опису класу ОП 

 
Обмеживши клас ОП, наступним кроком етапу 1E  є визначення множин основних виконуваних 

функцій класу OKM , допустимих умов експлуатації об’єктів класу УЕКМ  та множини компонентів KKM , з 
яких можуть складатися ОП. Саме відношенням до цих множин згідно з моделлю ОП буде визначатися 
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належність розглядуваного ОП до відповідного класу, а відтак визначатиметься можливість прогнозування 
роботоздатності конкретного МПП чи С розробленою системою. 

Взаємодія користувача, що налагоджує ШНМ прогнозування роботоздатності з системою 
відбуватиметься на даному етапі через блок формування опису класу (рис. 2), що складається з блоків: БВОФ 
(блок визначення основних функцій виконуваних об’єктами класу), БВУЕ (блок визначення умов експлуатації) 
та БВКК (блок визначення компонентів класу, з яких можуть складатися його об’єкти). 

Після завершення роботи всіх блоків, блоком БВОК (блок визначення опису класу) відбувається 
формування множин OKM , УЕКМ , KKM , тобто фактично формується опис класу об’єктів прогнозування. 
На цьому завершується робота першого етапу процесу прогнозування. 

Визначення множини вихідних параметрів ОП. Наступний етап 2E  – формування множини 
параметрів класу ОП за критеріями оптимальної інформативності та достовірності. Основною задачею етапу є: 
по-перше, виявлення всіх можливих, спільних параметрів об’єктів класу визначеного на етапі 1E  – множина 

},,{ 21 nE pppM K= , де ip  – i -й параметр об’єкта прогнозування, доступний на етапі експлуатації, ni ..1= , 
n  – кількість параметрів; по-друге, обмеження цієї множини, тобто визначення коефіцієнта k , що дозволить 
виявити найбільш оптимальні параметри за рівнем інформативності та доступності та сформувати множину 

EIDM , і по-третє визначити вигляд матриць загP  та конкрP , значення елементів якої надалі визначатиме 
місце кожного окремого об’єкта прогнозування у визначеному класі. 

Найбільш трудомісткою операцією на другому етапі процесу прогнозування технічного стану МПП та 
С на базі нейромережного методу є визначення рівнів інформативності та доступності всіх наявних параметрів. 
Будемо вважати, що задача визначення множини EM  всіх спільних параметрів об’єктів визначеного класу, на 
етапі їх експлуатації, є тривіальною, і не потребує додаткових вказівок, рекомендацій та методик. Множина 

EM  визначається з єдиною вимогою – всі параметри, що ввійдуть до згаданої множини, можна отримати від 
МПП та С на етапі експлуатації, без припинення їх функціонування та за допомогою наявних засобів (без 
використання зовнішніх, спеціалізованих діагностичних засобів). 

Методика визначення інформативності параметрів МПП та С. Нехай відома визначена множина 
EM  параметрів МПП та С доступних на етапі експлуатації, яка має вигляд },,{ 21 nE pppM K= , де ip - і-й 

параметр об’єкта прогнозування, ni ..1= , n - кількість параметрів. 
Додатково, для визначення комплексного показника 10 ≤µ≤ i , ni ..1=  – інформативності параметру 

ip , необхідно: визначити онов
it  – час оновлення i -го параметру, ni ..1= . Під часом оновлення будемо 

розуміти мінімальний інтервал часу, за який можна отримати оновлене значення параметру з моменту 
отримання його останнього значення, в секундах; визначити множину Zal , що складається з правил вигляду 

jipp ji ≠→ },{ , ni ..1= , в яких j  – номери параметрів множини EM , значення яких змінюється при зміні 

значення параметру ip ; експертом визначається рівень критичності ikr  для кожного параметру ip , ni ..1=  
множини EM  у відсотках, чим більш критичний параметр для технічного стану МПП та С, тим більше його 
рівень kr . Тоді визначенні інформативності кожного параметра множини EM  визначається за алгоритмом: 

1. Початок. 
2. Визначення мінімального часу оновлення оновtmin  серед часів оновлення параметрів множини EM . 

3. Зчитування для поточного параметру ip  значень онов
it , ikr . 

4. Визначення відносного показника часу оновлення параметра онов
i

онов

i t
tmin=τ . 

5. Підрахунок кількості ikp  появ параметра ip  в правій частині правил множини Zal . 
6. Визначення відносного показника рівня незалежності параметра ip  від решти параметрів множини 

EM  за формулою 
n

kprn i
i −= 1 . 

7. Визначення відносного показника критичності параметра ip  
%100
iv

i
krkr = . 

8. Визначення рівня інформативності i -го параметра: v
iiii krrn ⋅⋅τ=µ . 

9. Якщо інформативність визначена не для всіх параметрів множини EM  то перейти до п.3. 
10. Кінець алгоритму. 
Для визначення коефіцієнту k  параметрів множини EM , що визначає рівень оптимальності 
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співвідношення інформативності та доступності кожного з параметрів, необхідно також визначити доступність. 
Доступність є обернено пропорційною до складності засобів отримання значення параметрів. Складність 
отримання значення i -го параметру визначається наступним чином. Необхідно встановити найпростіший засіб 
отримання та прийняти його за умовну одиницю 0z . Тоді складність інших засобів визначатиметься залежно 
від відношення до засобів, які було прийнято за умовну одиницю. При цьому до уваги береться ряд параметрів: 
складність апаратної частини (кількість елементів, що використовуються при його роботі відносно кількості 
елементів засобу прийнятого за умовну одиницю), складність програмної частини (відношення кількості рядків 
програмної реалізації до кількості рядків програми засобу що прийнято за умовну одиницю), час опрацювання 
засобами інформації до видачі кінцевого значення параметру та таке інше. Таким чином складність засобів 
визначається як 0zz ii ⋅γ= , ni ..1= , iγ  – коефіцієнт, що зумовлений відношенням складності засобу до 

умовної одиниці. А доступність визначається як 
i

i z
d 1

= , ni ..1= . 

В свою чергу, коефіцієнт оптимальності для кожного з параметрів множини EM  обчислюється як: 

iii dk ⋅µ= , ni ..1= . Маючи коефіцієнти оптимальності для всіх параметрів доступних на етапі експлуатації, 

можна визначити вміст множини оптимальних параметрів }..1,,{ likkpM iнеобхiiEID =≥≥= µµ , де l  
– кількість параметрів, що використовуються при прогнозуванні роботоздатності МПЗ. 

Задача визначення вигляду матриць загP  та конкрP , після отримання множини EIDM  оптимальних 
параметрів за інформативністю та достовірністю зводиться до розмежування параметрів за ознакою на загальні 
та конкретні. Загальні параметри визначають місце об’єкта прогнозування у своєму класі, та дають загальне 
представлення про особливості побудови, взаємодію компонентів, показники надійності розглядуваного 
об’єкта. Натомість конкретні параметри визначають поточний технічний стан об’єкта прогнозування. На 
відміну від загальних, конкретні параметри змінюються з часом. 

Висновки. При реалізації нейромережного методу прогнозування роботоздатності мікропроцесорних 
засобів належну увагу необхідно приділяти попередньому аналізу вихідних даних. Саме аналіз вихідних даних 
дозволяє зменшити розмірність вхідного вектора для нейронної мережі прогнозування роботоздатності МПЗ. 
Введення до опису параметрів таких характеристик, як інформативність та доступність дає змогу регулювати 
кількість вихідних параметрів, враховуючи найбільш оптимальне співвідношення між цими характеристиками, 
а в разі необхідності дозволяє автоматизувати цей процес. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОСЛІДОВНИХ АЛГОРИТМІВ КОНТРОЛЮ 

 
Проведено оцінювання ефективності застосування послідовних алгоритмів. В якості показника 

ефективності застосовується відносне збільшення числа перетворень порівняно з одноразовим 
перетворенням. Показано, що у порівнянні з наведеним альтернативним, послідовні алгоритми забезпечують 
зменшення обсягу додаткових перетворень незалежно від закону розподілу контрольованої величини, що 
доводить ефективність послідовних алгоритмів. 

 
Вступ. При вимірювальному контролі процедурі порівняння з нормами, які задаються у вигляді 

вставок і прийняття рішення про стан об’єкту, передує процедура сприйняття і перетворення інформативних 
параметрів сигналів, що відтворюють контрольовану величину. Наявність похибки перетворення, яка носить 
випадковий характер, призводить до появи хибних рішень. Традиційно для зменшення впливу похибки 
перетворення на вірогідність контролю проводять багаторазове вимірювання контрольованої величини з 
наступним усередненням отриманих результатів. Але при контролі на відміну від вимірювання, похибка 
перетворення впливає не однаково в усьому діапазоні можливих значень контрольованої величини – чим 
«ближче» параметр до граничних значень, тим сильніший вплив [1]. Однак така організація процедури 
контролю призводить до збільшення об’єму контрольно-вимірювальних операцій, що знижує продуктивність 
контролю. Виходячи з наведеного вище, приходимо до висновку, що необхідно організовувати процедуру 
контролю таким чином, щоб рішення про проведення додаткового вимірювання контрольованої величини 
приймалося за результатами попереднього вимірювання (перетворення). Така процедура в статистиці носить 
назву послідовної [2]. 

Рішення про продовження або закінчення процедури контролю об’єкта приймається на кожному етапі і 
залежить від випадковостей при проведенні експерименту на попередніх етапах. При реалізації послідовного 
алгоритму приходимо до адитивних алгоритмів контролю. Оцінка ефективності послідовних алгоритмів 
контролю, що виражається в зменшенні середньої кількості додаткових перетворень при заданій вірогідності 
контролю, є предметом дослідження в даній статті. 

Основний розділ. Вихідною є інформація про вид і параметри запису розподілу похибки перетворення 
та можливі значення контрольованої величини. Припустимо, що похибка має рівномірний закон з щільністю 
розподілу ймовірностей f1 (y) = 1/ (2η). Як було показано в [3], вплив похибки на результат контролю 
обмежується значеннями xн ± η та xв ± η. Де xн та xв – нижнє та верхнє граничні значення допускового інтервалу. 
Тому вводяться додаткові уставки xн′= xн+η, xн″= xн-η та xв ′ = xв -η, xв ″ = xв + η. 

На рис. 1 зображені області прийняття рішення після проведення поточного етапу перетворення. При 
попаданні поточного результату в один із інтервалів зі штриховкою, приймається відповідне вірогідне рішення 
і на цьому процедура контролю закінчується. Якщо ж результат буде знаходитися в одному з інтервалів (xн″ – 
xн′) або (xв″ – xв′), то має місце невизначеність, і приймається рішення щодо наступного кроку перетворення. 

 

 
Рис. 1. Граничні області допустимих інтервалів 

 
Гранична кількість додаткових перетворень (етапів) N, залежить від розташування істинного значення 

контрольованої величини по відношенню до (xн″; xн′) або (xв′; xв″) і вибирається на основі допустимого 
значення ймовірності помилкових рішень: хибної відмови та невизначеної відмови. 

Введемо наступні позначення: р – ймовірність того, що після першого (вихідного) перетворення 
результат z0 = x+ y0 не опинився в жодному з заштрихованих інтервалів, й приймається рішення про стан 
об’єкту контролю 

( ) ( ) ( ) ;
H B

H B

x x

x x

p f z dz f z dz f z dz
′′ ′ +∞

′ ′′−∞

= + +∫ ∫ ∫  

тоді q =1 – p – ймовірність того, що результат першого перетворення опинився в одному з інтервалів 
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( ) ( )
H B

H B

x x

x x

q f z dz f z dz
′ ′′

′′ ′

= +∫ ∫ . 

невизначеності, і необхідно переходити до послідовної процедури: 
Кількість додаткових перетворень визначаємо, виходячи з умови 

0/X XP P k=
o o

 
або 

0/ ,Н НP P k=
o o

 

де  0XP
o

та 0НP
o

 – показники вірогідності контролю при одноразовому перетворенні і характеризують 
відповідно хибну та невизначену відмови. 

Розглянемо ймовірність хибної відмови. При послідовній процедурі XP
o

 є випадковою величиною. 
Спочатку необхідно визначити кількість додаткових етапів Nі для кожного з об’єктів контролю, а потім вже 
перейти до математичного сподівання усієї сукупності W контрольованих об’єктів. 

Загальна кількість перетворень для усієї сукупності буде дорівнювати 

0 1( )      ...  W rV r W S S S= + + + + , 
де  S0 – кількість об’єктів контролю, за результатами первинного перетворення вихідних величин яких 
було прийнято рішення про додаткові перетворення; 

S1 – кількість об’єктів контролю, що надалі піддаються послідовній процедурі після першого 
додаткового етапу перетворення і т.д.; 

W – кількість об’єктів в контрольованій сукупності. 
Кількість r додаткових етапів послідовної процедури при контролі конкретної сукупності об’єктів є 

випадковою величиною й залежить від параметрів закону розподілу контрольованої величини й похибки 
перетворення, а також співвідношень їхніх параметрів з довжиною допускового інтервалу. Тому 0 1, ,...,  rS S S  
– випадкові величини й доцільно розглядати їх математичне сподівання 

0 1( ) ...MVW r W MS MS MSr= + + + + . 
Розглянемо кожну складову цього виразу. 

0{   0}  WP S p= = – стан об’єкту визначено на першому етапі. 
1 -1

0{   1}   W
WP S C p q= = ⋅ – ймовірність того, що із усієї сукупності контрольованих об’єктів один з 

них потрібно піддавати послідовній процедурі і т.д. 

0{   }  WP S W q= = – ймовірність того, що після основного етапу послідовній процедурі потрібно 
піддавати усі об’єкти. 

Тоді можна визначити 

0
0

W
l W l l
W

l

MS l C p q W q−

=

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅∑ . 

Після проведення S0 перетворень на першому етапі послідовної процедури може виявитися, що 
необхідно провести S1 додаткових перетворень на наступному етапі. 

Оскільки S0, S1 – взаємозалежні величини, то 

1 1 0 ( / )MS M MS S=  
В табл. 1 наведено умовні ймовірності на наступному етапі перетворення для різних значень 

результатів S0 = l на первинному етапі 
 

Таблиця 1 
Умовні ймовірності на наступному етапі перетворення  

для різних значень результатів S0 = l на первинному етапі 
S1/S0 = l 0 1 … j … l 

P (S1/S0 = l) pl C1l pl-1q … Cjl pl-jqj … ql 
 
Тоді 

1 0
0

( / )
l

j l j j
l

j

M S S j C p q q l−

=

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅∑ , 
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2
1 0 0

0 0

( ( / )) { }
W W

l W l l
W

l l

M M S S q l Р S l q l C p q W q−

= =

= ⋅ ⋅ = = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅∑ ∑ . 

Виконавши аналогічні перетворення для залежних між собою величин S2, S1, S0, отримаємо 
3

2 2 1 0  ( ( / , ) .MS M M S S S Wq= =  
В результаті отримаємо вираз (1) для математичного сподівання сумарного об’єму контролю 

1 1

1

1 1( ) (1 )
1 1

r rr
j

W
j

q qMV r W W q W Wq W q
q q

− −

=

− −
= + = + = +

− −∑ . 

Але математичне сподівання сумарного об’єму контролю залежить від співвідношення між 
параметрами закону розподілу контрольованої величини, похибки перетворення та довжини допускового 

інтервалу, таким чином, r – випадкова величина, а )(rMVW  – випадкове число. 

Визначимо ймовірність того, що сумарний об’єм дорівнює )(rMVW . 
Спочатку визначимо ймовірність прийняття рішення про стан усіх об’єктів контролю одразу ж після 

першого додаткового етапу: 

1 1 0 0
0 0
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W W

l l W l l W W
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l l

p S Р S S l Р S l p C p q p q−
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Якщо дана подія виникне тільки після другого етапу послідовної процедури, то 

∑∑
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Ймовірність того, що при послідовній процедурі потрібно буде здійснити усі N додаткові етапи 
-1

-1{ 0} 1-  {  0} 1- (1- )N W
N NP S P S q≠ = = = .  (2)

Таким чином, 0 0 1( )   {   0}  (   ) { 0) ...WM MV WP S W MS P S= = + + = +  
1

1 1

1

1 1( ) (1 ) [1 (1 ) ]
1 1
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q q

+
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=

− −
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Якщо послідовна процедура для підвищення вірогідності не застосовується, то кількість перетворень 
дорівнює кількості об’єктів у контрольованій сукупності W, тобто V0 = W. 

Збільшення об’єму контролю при послідовній процедурі можна оцінити як 
1( ) 1lim

1

N
W

W

M MV qB
W q

+

→∞

−
= =

−
.  (3)

На рис. 2 представлені залежності, які дозволяють оцінити ефективність розглянутого послідовного 
алгоритму контролю. В якості показника ефективності використано збільшення кількості перетворень по 
відношенню до процедури контролю з одноразовим перетворенням, за якого ймовірність помилкових рішень 
зменшиться в k разів. Для спрощення аналізу допускається, що розподіл можливих значень контрольованої 
величини t рівномірним з щільністю f (x) = ½ Н.. Ефективність залежить від співвідношення між параметрами 
законів розподілу похибки і можливих значень контрольованої величини µ = η / H. Так, наприклад при µ = 0,3 
зменшити ймовірність помилкових рішень можна не більше, ніж у 5 разів. При цьому треба виходити з 
вибраної граничної кількості перетворень (послідовних етапів). Як випливає з розглянутого прикладу 
збільшення N при µ = 0,3 більше (6…7) недоцільно, бо при великих значеннях N, k практично не збільшується. 

В якості альтернативного алгоритму розглянемо алгоритм, згідно з яким, об’єкти, результати 
первинного перетворення яких опинилися у інтервалах невизначеності, піддаються проведенню фіксованої 

кількості n1 додаткових перетворень, а далі середнє значення 
1

1
1 1 1

1

n

i
n z−

=

∈ = ∑  порівнюється з граничним 

значенням. При цьому кількість додаткових етапів визначається за умови 

0 1/X XP P k=
o o

 
Тоді, якщо W – уся сукупність контрольованих об’єктів, S0 – число об’єктів контролю, за результатами 

первинного перетворення вихідних величин яких було прийнято рішення про додаткові перетворення, маємо 
сумарний об’єм контрольно-вимірювальних операцій 

1 0 1( -1)V W S n= + , 
де  S0 – дискретна випадкова величина, яка може приймати значення l = 0,…,W з ймовірністю 

0{ } .l W l l
WР S l C p q−= = ⋅ ⋅   (4)
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Математичне сподівання для S0 буде дорівнювати 

0
0

( ) .
W

l W l l
W

l

M S l C p q q W−

=

= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅∑  

Математичне сподівання для усього об’єму контролю для цього випадку буде 

1 1 [1  ( -1)].MV W q n= +   (5)
Збільшення об’єму порівняно з об’ємом алгоритму V0=W, коли додаткові перетворення не 

проводилися, буде 

)1(1 1
1 −+=

∞→
nq

W
MVLim

W . 
 (6)

 

 
Рис. 2. Ефективність послідовних алгоритмів 

 
Для оцінки ефективності послідовного алгоритму контролю порівняємо відносне збільшення об’єму 

перетворень обох алгоритмів (вирази (4) і (6). Послідовні алгоритми підвищення вірогідності контролю при 
W>>max (N, n1), завжди, незалежно від закону розподілу контрольованої величини, забезпечують зменшення 
обсягу додаткових перетворень, ніж альтернативні алгоритми з фіксованим об’ємом додаткових перетворень. 
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Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” 

 
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОЇ ПОХИБКИ ОДНОГО МЕТОДУ  

ОПОСЕРЕДКОВАНОГО ВИМІРЮВАННЯ СИНУСНОЇ НАПРУГИ 
 
У статті наведено результати аналізу методичної похибки одного методу опосередкованого 

вимірювання синусної напруги, яка обумовлена спектральним складом квазісинусної напруги, що відтворюється 
шляхом цифрового синтезу. 

 
Для визначення різниці переходу з постійного на змінний струм еталонних термоелектричних 

перетворювачів напруги в НДІ АЕД НТУ “КПІ” створюється автоматизована система [1,2], одним з призначень 
якої є відтворення та прецизійне вимірювання синусної напруги на виході блока вимірювального, що входить 
до складу системи. Відтворення синусної напруги здійснюється шляхом формування квазісинусної напруги, 
подальшу її фільтрацію за допомогою фільтра нижніх частот (ФНЧ) та опосередковане вимірювання відповідно 
до певного алгоритму [3], а саме: середньоквадратичне значення acu  синусної напруги )(tv обчислюють за 
формулою  

[ ])ˆˆcos()ˆˆcos(2
)ˆˆ(

21 TfTf
uuu dcdc

ac ππ −
−

=
−+

,  (1)

де  −+
dcdc uu ˆ,ˆ  – результати вимірювання постійних напруг −+

dcdc uu ,  позитивної та негативної 

полярностей; 21 ˆ,ˆ TT  – результати вимірювання ширини імпульсів 21 TT , , які виникають при порівнянні 

синусної напруги )(tu  з постійною напругою +
dcu  позитивної полярності та постійною напругою −

dcu  

негативної полярності відповідно; f̂  – результат вимірювання частоти f  синусної напруги. 
Відповідно до визначень за ДСТУ 2681-94 [4] методична похибка – це складова похибки, що зумовлена 

неадекватністю об’єкта вимірювання та його моделі, прийнятої при вимірюванні. 
Стосовно запропонованого алгоритму (1) методичною похибкою є похибка, яка обумовлена вищими 

гармоніками в спектральному складі квазісинусної напруги, що відтворюється на основі цифрового синтезу. 
Математичною моделлю ідеальної синусоїдної напруги )(tv  є функція )sin()( tfVtv 11 2π⋅= , де 1V , 1f - 
амплітудне значення та частота першої гармоніки. Математичну модель реальної синусної напруги )(tvR , яка 
відрізняється від ідеальної синусоїдної напруги )(tv  за рахунок вищих гармонік можна подати в вигляді 

функції ∑
=

ϕ+π+π=
N

n
nnnR fVtfVtv

2
11 22 )sin()sin()( .д n - номер гармоніки; nV , nf , nϕ - амплітуда, частота 

і фазовий зсув n -ї гармоніки. 
Дослідження впливу вищих гармонік реальної синусної напруги )(tvR  на відносну похибку її 

вимірювання δ  відповідно до алгоритму (1) здійснювалося шляхом моделювання за допомогою програми 
MathCad. При моделюванні приймалося, що частота першої гармоніки 1f =1 кГц, 1V =4,23 В – амплітудне 
значення першої гармоніки, що відповідає середньоквадратичному значенню 3 В. Результати моделювання 
залежності відносної похибки вимірювання δ  від коефіцієнту гармонік 1VVK ng =  в діапазоні від 0 до 10-3 та 

від фазового зсуву nϕ  n -ї гармоніки в діапазоні від 0 до 2π  показали наступне: максимальне значення 
відносної похибки вимірювання δ  змінної напруги не перевищує -10-6 для парних гармонік з номерами n =2, 6, 
10, 14...; максимальне значення відносної похибки вимірювання δ  змінної напруги не перевищує ±3×10-6 для 
парних гармонік з номерами n =4, 8, 12, 16...; максимальне значення відносної похибки вимірювання δ  змінної 
напруги не перевищує ±10-3 для непарних гармонік. 

Формування квазісинусної напруги на основі методу цифрового синтезу (тобто за допомогою цифро-
аналогового перетворювача) передбачає кусочно – ступневу апроксимацію синусної напруги з рівномірним 
розташуванням вузлів апроксимації в часі. Використання методу цифрового синтезу викликає появу певної 
методичної складової похибки, яка пов’язана з спектральним складом квазісинусної напруги. Для проведення 
спектрального аналізу потрібний аналітичний вираз (математична модель) сигналу з кусково-ступневу 
апроксимацією. Такий сигнал можна розглядати як суму зсунутих на інтервал часу t∆  прямокутних імпульсів, 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 135

амплітуда яких дорівнює значенню сигналу, що апроксимується, в певні моменти часу. Якщо кількість ланок 

апроксимації на період становить K , то інтервал часу 
K
Tt =∆ . 

Одною з можливих форм математичної моделі квазісинусної напруги з кусково-ступневою 
апроксимацією є функція виду 
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Tk ⋅− )( 1  функції Хевісайда ( )tu . 

Враховуючи, що функція (2) є парною, для визначення проведення спектру достатньо обчислення тільки 
коефіцієнта na , для якого отримано компактну форму:  
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Оскільки всі коефіцієнти ≡nb 0, то для кожної n =ї гармоніки фазовий зсув 







=ϕ

n

n
n a

barctg =0. 

Відомо що за умови використання парного числа K  ланок апроксимації в спектрі квазісинусної 
напруги ( )tva , яку відтворюють на основі цифрового синтезу, виникають лише непарні гармоніки – гармоніки 

з номерами ( )[ ]1±×mK , ,...,, 321=m  Можна було б очікувати, що за умови використання непарного числа K  

ланок апроксимації в спектрі квазісинусної напруги ( )tva  виникнуть лише парні гармоніки, вплив яких на 
похибку вимірювання практично дуже малий. На жаль, результати досліджень не підтвердили цю тезу. В 
спектрі амплітуд квазісинусної напруги ( )tva  присутні як парні гармоніки з номерами 
( )[ ] ,..,,, 5311 =±× mmK , так і непарні гармоніки з номерами ( )[ ] ,..,,, 6421 =±× mmK ).. 

Суттєве зменшення впливу цих вищих гармонік досягається шляхом використання ФНЧ, оскільки при 
великому значенні числа ланок апроксимації ( K >100) найближчі до першої вищі гармоніки розташовані на 
відстані більш, ніж дві декади. Але наведені висновки стосуються випадку, коли для формування квазісинусної 
напруги використовується ідеальний ЦАП з нескінченно великою розрядність. За умови використання 
реального ЦАП спектральний склад квазісинусної напруги суттєво збагачується. 

На рис. 1 наведено спектр амплітуд квазісинусної напруги ( )tva  частотою 1 кГц і 
середньоквадратичним значенням 3 В за умови, що кількість ланок апроксимації K =240, а як ЦАП 
використовується мікросхема типу AD5542 (16-розрядний ЦАП). Як видно з наведеного графіку, крім вищих 
спектральних складових з частотами ( )[ ] 211 ,, =±× mmK , тобто з частотами 239 Гц, 241 Гц, 479 Гц, 481 Гц 
(спектральні складові, які виникають внаслідок використання методу цифрового синтезу) в спектрі присутні 
також додаткові вищі (2-га, 3-тя і т.д.) гармоніки, обумовлені обмеженою розрядністю ЦАП. 
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Рис. 1. Спектр амплітуд квазісинусної напруги при використанні 240 ланок апроксимації та 16-розрядного ЦАП 
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Для зменшення впливу вищих гармонік, обумовлених обмеженою розрядністю ЦАП, запропоновано 
методику його калібрування. Вона передбачає вимірювання постійної напруги на виході ЦАП на кожній ланці 
апроксимації за допомогою мультиметра НР3458А, обчислення різниці між отриманим результатом 
вимірювання та ідеальним (розрахунковим) значенням і додавання до вихідної напруги ЦАП напруги, яка 
приблизно дорівнює обчислений різниці за допомогою додаткового ЦАП (мікросхема типу AD5541). Така 
методика дозволяє зменшити не тільки вплив обмеженої розрядності ЦАП, але також вплив диференціальної та 
інтегральної похибок нелінійності ЦАП та нелінійність операційного підсилювача на виході ЦАП. На рис. 2 
наведено спектр амплітуд квазісинусної напруги ( )tva  після калібрування ЦАП. 
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Рис. 2. Спектр амплітуд квазісинусної напруги після калібрування 

 
Як видно з наведеного графіка, вищі спектральні складові, обумовлені обмеженою розрядністю ЦАП, 

зменшуються практично на три порядки. 
Моделювання здійснювалося за допомогою програми MathCad. При моделюванні враховувалася 

обмежена розрядність мультиметра НР3458А (8 ½ розрядів), за допомогою якого здійснюється калібрування 
ЦАП. Для зменшення впливу спектральних складових з частотами ( )[ ] ,...,, 211 =±× mmK використовується 
активний фільтр нижніх частот Баттерворта третього порядку. Теоретичне значення коефіцієнта гармонік 
синусної напруги gK ≅4×10-8, а методична складова відносної похибки її опосередкованого вимірювання 

відповідно до алгоритму (1) δ ≅-5×10-8. Для квазісинусної напруги до фільтрації аналогічні параметри мають 
значення gK ≅7×10-3, δ ≅-3×10-3. 
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ МОМЕНТНИХ  

ХАРАКТЕРИСТИК ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН  
З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ САМОГАЛЬМУВАННЯ 

 
Наведені результати математичного моделювання законів змінення кутової швидкості в режимі 

самогальмування. Моделювання виконано для різних залежностей моменту опору від кутової швидкості, якими 
характеризуються різні типи електричних машин. Це дає змогу для вимірювання моментних характеристик 
використовувати наперед визначену залежність моменту опору від кутової швидкості. На відміну від 
існуючих, даний метод не потребує використання операції диференціювання кутової швидкості. 

 
Постановка проблеми. До моментних характеристик електричних машин (ЕМ) згідно з рівнянням 

моментів відносяться динамічний момент, момент інерції ротора, момент механічного опору на валу. Момент 
інерції ротора ЕМ – один із важливих ДП, який визначає його динамічні властивості [1], оскільки він є 

невід’ємною складовою при визначенні динамічного моменту )t(M)t(M)t(M emd 0+=  ( )t(Mem , )t(M 0  
– залежності електромагнітного моменту та моменту механічного опору від часу відповідно) та динамічної 

механічної характеристики ( )rdM ω , де rω  – кутова швидкість ротора ЕМ. 
Але у довідниках на ЕМ він не завжди вказується. Крім того, у відповідності із ДЕСТ 16264.0-85 

момент інерції ротора може мати великі відхилення від номінального значення (±10 %). При проектуванні 
різноманітних електроприводів і систем автоматики, виробництві ЕМ розробників часто цікавлять точні 
значення моменту інерції ЕМ (а іноді і в зборі з виконавчими механізмами), оскільки вони визначають 
швидкодію і тепловий режим роботи ЕМ. Визначити момент інерції ротора чи всього вузла, що обертається, 
можна розрахунковим та експериментальним шляхом. 

Розрахунки моменту інерції ЕМ є кропіткими і трудомісткими із-за неоднорідності матеріалів та 
складної геометричної форми ротора ЕМ. Вони не відзначаються високою точністю і використовуються рідко. 

Більш розповсюдженими є експериментальні методи [1-4]: допоміжного маятника, крутильних 
коливань, самогальмування, короткого замикання. 

Недоліками методу допоміжного маятника є те, що він не відрізняється високою точністю, тому що 
важко визначати відстань центру ваги маятника від осі обертання, оскільки при цьому повинна бути врахована 
маса важеля. Ротор повинен бути добре відбалансований, так як його неврівноваженість спотворює результати 

вимірів. За періодом Т коливань маятника знаходять момент інерції ( ) ( )22 4πGaTJ = , де G – вага ротора; а – 
відстань центра тяжіння від осі обертання. 

При використанні методу крутильних коливань ротор підвішують на пружній проволоці і приводять в 
крутильний коливальний рух. При цьому визначається період малих коливань, який потім порівнюється із 

періодом коливань еталонного тіла з відомим моментом інерції ( )2зxз TTJJ ⋅= , де зJ  – момент інерції 

взірцевого тіла; зТ  – період коливань взірцевого тіла; xT  – період коливань ротора, момент інерції якого 
визначають. 

Вимагається, щоб перед дослідом ротор був відбалансованим і точка підвісу знаходилась точно на осі 
обертання. Якщо точка підвісу буде зміщена з осі обертання, то підвищується похибка визначення моменту 
інерції. Основні недоліки цього методу такі: необхідність розбору ЕМ та значна трудомісткість проведення 
досліду. 

Метод самогальмування вимагає попереднього визначення механічних втрат (наприклад, з досліду 
холостого ходу). Недоліком цього методу є те, що механічні втрати визначаються як константа, коли в 
дійсності вони є функцією від кутової швидкості. Це обумовлює низьку точність визначення моменту інерції 
роторів ЕМ методом самогальмування. 

З метою розширення функціональних можливостей (як в умовах сертифікації і технічної діагностики, 
так і в умовах реальної експлуатації ЕМ в системах автоматики) в [5-8] запропоновано вдосконалення методу 

самогальмування, в якому вимірюють спочатку кутове прискорення самогальмування ротора 1rξ , а потім 

кутове прискорення самогальмування 2rξ  із взірцевим моментом інерції ЗJ . Взірцевий задавач моменту 

інерції виконаний у вигляді простого тіла обертання, наприклад, диску чи циліндру. Момент інерції ЗJ  
визначають за його геометричними та ваговими параметрами. Рівняння руху ЕМ із взірцевим задавачом 
моменту інерції та без нього мають вигляд:  
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де  ВПМ  – момент механічних втрат вхідного валу вимірювального перетворювача; ВПJ  – момент 
інерції вхідного валу ВП. 

Всі вищеперераховані величини представлені як функції від кутової швидкості rω . З рівнянь (1) при 

умовах JJВП <<  та 0MMВП <<  знаходять 
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Відзначимо, що даний метод дозволяє також визначити залежність ( )rM ω0 . Визначення моменту 

інерції зводиться до вимірювання кутової швидкості rω , цифрового диференціювання dtd rωξ = , 
згладжування результатів диференціювання та опосередкованого визначення моменту інерції. 

Суттєвим недоліком засобів вимірювання моменту інерції, які реалізують даний метод, є значна 
похибка, що виникає за рахунок операції диференціювання експериментальних даних з виходу сенсора кутової 
швидкості. Отже, виникає необхідність розробки таких методів вимірювання моменту інерції ротора, в яких 

відсутня операція цифрового диференціювання експериментальних даних dtd rω . 
Цілі дослідження. Відповідно до цього, метою статті є визначення законів змінення кутової швидкості 

ЕМ в режимі самогальмування, що дає змогу суттєво підвищити точність визначення моменту інерції роторів 

ЕМ за рахунок усунення операція цифрового диференціювання експериментальних даних dtd rω . 
Виклад основного матеріалу. В режимі самогальмування кутова швидкість знаходиться із розв’язку 

диференціального рівняння руху ротора 
( )rr MdtdJ ωω 0−=⋅ .  (3)

Для опису залежності моменту сил опору від параметрів руху можуть використовуватися такі моделі [9]. 
В обмеженому діапазоні кутових швидкостей можна вважати, що момент опору лінійно пов’язаний з 

кутовою швидкістю 
( ) rr aM ωω ⋅=0 ,  (4)

де а – тангенс кута нахилу усередненої характеристики опору. 
Тоді аналітичний розв’язок диференціального рівняння (3) 

rr adtdJ ωω ⋅−=⋅  при ( ) [ ]00 Kномrномr , ωωωω ∈=   (5)
має вигляд 
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J
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При лінійній апроксимації ділянки характеристики ( )rM ω0  поблизу робочої кутової швидкості номω  

в лінійній моделі враховується також постійна складова моменту опору constM  
( ) ( )номrconstr0 aMM ωωω −+= .  (7)

Тоді аналітичний розв’язок диференціального рівняння 
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У широкому діапазоні зміни кутових швидкостей момент опору пов’язаний з кутовою швидкістю 
залежністю, наближеною до квадратичної 

( ) 2
0 rr bM ωω ⋅= .  (10)

При цьому аналітичний розв’язок рівняння 
2
r

r b
dt

d
J ω

ω
⋅−=⋅

 при [ ]00 Kномrномr ,)( ωωωω ∈=  
 (11)

матиме вигляд 
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Узагальненням моделей самогальмування (4), (7), (10) може слугувати модель 
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де  n – показник, що залежить від конструкції механізму; 21÷=n . 
При n=1 аналітичний розв’язок рівняння (3) 
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матиме вигляд 
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При n=2 аналітичний розв’язок рівняння (3) 
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матиме вигляд 
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Висновки. Для вимірювання моменту інерції запропоновано використовувати наперед визначену 
залежність моменту опору від кутової швидкості. На відміну від існуючих, даний метод не потребує 
використання операції диференціювання кутової швидкості, що дозволяє суттєво підвищити точність 
визначення моментних характеристик. 
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АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ  
З КОРИГУВАННЯМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ  

НА ОСНОВІ ГІСТОГРАМНОГО МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ 
 
Наведено швидкодійний аналого-цифровий перетворювач з коригуванням диференціальної нелінійності, 

який базується на методології гістограмного оцінювання динамічних параметрів перетворювачів, що дає 
змогу підвищити ефективне число розрядів перетворювача аналог-код. 

 
Постановка проблеми 
В контрольно-вимірювальних системах обов’язковим функціональним елементом є аналого-цифровий 

перетворювач (АЦП). На відміну від стандартних інтерфейсів вимірювальної та обчислювальної техніки, що 
забезпечують узгодження цифрових функціональних елементів систем, АЦП забезпечує сумісність джерел 
неперервних вимірювальних сигналів з процесором за формою подання інформації. 

Динамічні властивості АЦП відображають його здатність функціонувати зі змінними у часі вхідними 
сигналами. У динамічному режимі передатна характеристика АЦП та її параметри суттєво відрізняються від 
значень, виміряних у статичному режимі випробувань. Реальний крок квантування АЦП може відрізнятися від 
номінального кроку, заданого при нормуванні параметрів АЦП у статичному режимі. Ця невідповідність 
виникає внаслідок інерційності та затримки реакції компараторів АЦП на змінювання вхідного сигналу, що 
призводить до збільшення похибки та шуму квантування, які характеризуються диференціальною нелінійністю. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Диференціальна нелінійність нормується як максимальне відхилення різниці двох вхідних аналогових 

сигналів, що викликають послідовне змінювання вихідних кодів АЦП, від значення, що відповідає одиниці 
молодшого розряду. Диференціальна нелінійність збільшується при перетворенні сигналів, що за амплітудою та 
частотним спектром відповідають граничним для даного АЦП. Таким чином, починаючи з деякої швидкості 
змінювання вхідного сигналу в динамічному режимі погіршується роздільна здатність АЦП і відповідно 
зменшується ефективне число розрядів перетворювача. Тому для оцінювання похибок, що вносяться АЦП в 
результаті динамічних вимірювань, необхідно керуватись не лише статичними, але й динамічними 
характеристиками [1]. 

Для підвищення роздільної здатності АЦП у динамічному режимі в [2] запропоновано застосовувати 
паралельне вмикання кількох перетворювачів. Даний підхід характеризується значним ускладненням структури 
перетворювача ти вимагає використання ідентичних зразків мікросхем АЦП. 

У монографії [3] пропонується використання надлишкових позиційних систем числення для створення 
високоточних АЦП. Даний метод є ефективним при побудові АЦП невисокої швидкодії і може застосовуватись 
при частотах дискретизації до 10 МГц. 

Виділення невирішених раніше частин проблеми 
Практичний інтерес представляє задача автоматичного коригування динамічних похибок у процесі 

аналого-цифрового перетворення, розв’язання якої дозволяє покращити динамічні властивості АЦП. Вказаний 
підхід є новим і недостатньо дослідженим. Тому розробка АЦП з коригуванням диференціальної нелінійності 
при збереженні високої швидкодії аналого-цифрового перетворення є актуальною задачею. 

Мета 
Метою роботи є зниження диференціальної нелінійності швидкодійних АЦП за рахунок коригування 

результатів аналого-цифрового перетворення. 
 

 
Рис. 1. Структура АЦП з коригуванням диференціальної нелінійності 

 
Розв’язання задачі 
Для адекватного оцінювання диференціальної нелінійності, тобто, для отримання достовірних 
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результатів вимірювання, необхідно використовувати статистичні методи. Ці методи базуються на визначенні 
гістограми вихідних кодів АЦП. Диференціальна нелінійність визначається на основі виміряного статистичного 
ряду кодованих значень тестового сигналу. При цьому знаходиться розподілення вихідних кодів АЦП і функція 
густини ймовірностей, що апроксимує це розподілення. Структура АЦП на основі гістограмного методу 
оцінювання диференціальної нелінійності подана на рис. 1. 

АЦП функціонує у двох режимах: калібрування та робочому. У режимі калібрування на вхід базового 
АЦП (БАЦП) подається тестовий сигнал. Для цього може використовуватись сигнал трикутної форми або 
синусоїдальний сигнал. Для того, щоб відліки БАЦП були незалежними, частота дискретизації не повинна бути 
синхронізованою з частотою тестового сигналу. Ймовірності появи кодових комбінацій нормуються відносно 
вхідного сигналу і отримана гістограма програмним методом за допомогою комп’ютера аналізується для 
оцінювання диференціальної нелінійності. При використанні тестового сигналу трикутної форми і визначенні 
гістограми ідеального АЦП повинна бути отримана рівномірна густина кодових значень. Синтез тестових 
сигналів трикутної форми є складною технічною задачею, тому як тестовий використовують синусоїдальний 
сигнал, який при визначенні гістограми характеризується нерівномірною густиною ймовірності. Для ідеального 
синусоїдального сигналу tUU m ⋅⋅= ωsin  густина ймовірності описується виразом [4] 

22
1)(

UU
UP

m −⋅
=
π

  (1)

і має вигляд, поданий на рис. 2. 
Амплітуда тестового сигналу вибирається такою, щоб подвійний розмах сигналу перекривав усю 

шкалу перетворення АЦП. Запуск БАЦП відбувається з блоку керування (БК). Вихідні коди АЦП, які є 
цифровими еквівалентами тестового сигналу, подаються через адаптер зв’язку (АЗ) та шину USB в комп’ютер. 
Далі в умовно-реальному масштабі часу за допомогою комп’ютера відбувається вторинне оброблення масиву 
даних з метою визначення диференціальної нелінійності БАЦП. Диференціальна нелінійність оцінюється 
шляхом порівняння ймовірності появи заданого відліку з теоретичною ймовірністю для ідеальної синусоїди. 

Для цього за результатами N  значень вихідного сигналу АЦП будується гістограма частот N
Ni , де 

max...,1,0 Mi = . 
 

 
Рис. 2. Густина ймовірності ідеального синусоїдального сигналу 

 
За мінімальним і максимальним значеннями кодів mini  та maxi  визначається амплітуда mn , 

синусоїдального сигналу та його середнє кодове значення сn :  
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Потім обчислюється теоретичне розподілення кодових комбінацій 
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Диференціальна нелінійність в одиницях молодшого розряду (ОМР) для кожного і-го коду дорівнює 

1
)(

)(
)( −=

iP
N

iN
iLDδ .  (4)

Для ідеального АЦП )()( iPN
iN ≈  і 0)( =iLDδ . 

Необхідний об’єм масиву вихідних даних АЦП оцінюється з урахуванням наступних міркувань. 
Внаслідок обмеження об’єму вибірки, середнє число відліків найменш імовірних середніх кодів визначають із 
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середньоквадратичним відхиленням 
NP ⋅= minσ ,  (5)

де  
max

min
2

M
P

⋅
≈
π

 – мінімальна ймовірність появи середніх кодів на виході АЦП. 

Для похибки оцінювання на рівні 1 %, об’єм вибірки задається як 
max500 MN ⋅⋅≥ π .  (6)

Компенсувальні значення диференціальної нелінійності для кожного рівня квантування БАЦП 
записуються у постійний запам’ятовувальний пристрій (ПЗП). 

В основному режимі вихідний код БАЦП через буферний регістр (БР) надходить на адресну шину ПЗП 
і першу вхідну шину суматора (СМ). На другу вхідну шину СМ подається код компенсації диференціальної 
нелінійності з ПЗП, який вибирається за адресою, що відповідає вихідному значенню коду БАЦП. За 
допомогою СМ здійснюється коригування диференціальної нелінійності. 

На основі запропонованої структури АЦП створено макетний зразок перетворювача, у якому як БАЦП 
використано велику інтегральну схему (ВІС) фірми "Analog Devices" типу AD9432. Дана ВІС є 12-розрядним 
АЦП з максимальною частотою дискретизації 105 МГц [5]. Експериментальні дослідження диференціальної 
нелінійності макета АЦП теж здійснювались з використанням методу гістограм. На рис. 3 подано гістограми 
диференціальної нелінійності БАЦП (рис. 3,а) та макетного зразка АЦП (рис. 3,б) при частоті дискретизації 
70 МГц. 

а).        б). 
Рис. 3. Гістограми диференціальної нелінійності досліджуваних АЦП 

 
Як видно з рис. 3,а, типові значення диференціальної нелінійності мікросхеми AD9432 для частоти 

дискретизації 70 МГц знаходяться у межах ±2,0 0МР. Водночас макет АЦП на базі коригування 
характеризується максимальними значеннями диференціальної нелінійності, що не перевищує 0,5 0МР (рис. 
3,б). Це відповідає збільшенню динамічного діапазону АЦП на 12 дБ, що дає можливість розширити сфери 
використання ВІС АЦП AD9432 у контрольно-вимірювальній апаратурі та засобах вторинного оброблення 
радіолокаційних сигналів. 

Висновки 
1. Диференціальна нелінійність визначає найбільш детальні особливості характеристики перетворення 

швидкодійного АЦП. При перетворенні високочастотних сигналів ефективне число розрядів АЦП зменшується 
внаслідок збільшення диференціальної нелінійності. 

2. Для покращення динамічних параметрів АЦП необхідно виконувати коригування результатів 
аналого-цифрового перетворення шляхом оцінювання диференціальної нелінійності на кожному рівні 
квантування тестового синусоїдального сигналу в режимі калібрування перетворювача та подальшим 
компенсуванням нелінійності в робочому режимі.. 

3. Експериментальні дослідження швидкодійного АЦП з коригуванням показали, що застосування 
гістограмного методу оцінювання диференціальної нелінійності з подальшим використанням результатів 
випробування при калібруванні перетворювача, створює умови для підвищення ефективної роздільної здатності 
АЦП. 
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СУБПІКСЕЛЬНА ОЦІНКА ГРАНИЦІ ДИСКРЕТНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 
 
Запропоновано новий метод визначення границі дискретних зображень на основі низькочастотної 

фільтрації межової кривої. Отримано функцію перетворення зміщення координати межової кривої в 
міжпіксельному просторі та проведено експериментальні дослідження. 

 
Вступ 
На сьогоднішній день в різних науково-технічних областях існує широкий клас задач, в яких 

інформація про стан об’єкта (координати в просторі, швидкість зміщення, зміна форми тощо) реєструється за 
допомогою оптико-електронних систем, в яких аналогова інформація про об’єкти досліджень у вигляді 
зображень перетворюється у двовимірні цифрові масиви. Дані параметри знаходять, як правило, через 
координати границі зображення. Однак, за рахунок проходження через оптичний тракт оптико-електронної 
системи границі зображень розмиваються, за рахунок чого відбувається спотворення форми цих границь під 
час квантування. 

Постановка задачі 
Існує ряд алгоритмів локалізації границі, які вирішують задачу забезпечити надроздільну здатність 

визначення положення границі. Позитив від методів, що досягають субпіксельної точності, може розглядатися 
в двох аспектах: як засіб одержання вищої точності або як засіб, що одержує таку ж точність за меншу кількість 
кроків обчислення. Багато дослідників розвинуло різні методи для виявлення границі з субпіксельною точністю 
[1]. Всі вони зводяться до декількох основних методів: на основі підбору параметричної функції, що відповідає 
примежовій кривій; на основі інтерполяції примежової кривої в межах області підйому-спаду градієнта; 
комбіновані методи. Дані методи мають невисоку субпіксельну точність, яка пов’язана з необхідністю 
масштабування параметричної функції, а також спеціального підбору виду інтерполяції, що не завжди є 
оптимальним. У зв’язку з цим метою роботи є розробка методу субпіксельної локалізації границі зображення на 
основі низькочастотної фільтрації. 

Основна частина 
Основною ознакою границі зображення є перепад інтенсивності освітлення в напрямку, 

перпендикулярному лінії, що визначає границю. У силу наявності мікронерівностей на поверхні, а також 
дифракції світла, границя завжди буде розмита. Розподіл інтенсивності світла І (х), що локалізується на 
багатоелементному фотоприймальному пристрої, у напрямку, перпендикулярному границі в точці х0, має 
вигляд, представлений на рис. 1, а. Пунктиром позначений перепад інтенсивності в ідеальному випадку. 

Похідна по х від інтенсивності світла І (х) на границі (у точці х0) апроксимується кривою Гауса (рис. 1, б). 
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де A – константа, що характеризує максимальне значення перепаду інтенсивності відбитого світла; 
σ – середньоквадратичний розподіл перепаду інтенсивності відбитого світла на границі; 
х0 – координати границі. 
 

 
a) 

x

y

dx
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б) 

Рис. 1. а) розподіл інтенсивності світла; б) крива Гауса 
 
Ядра гаусіана є розділяючими, тобто згортка з ядром фільтра еквівалентна згортці з двома 

одномірними ядрами – по напрямку х та по напрямку у. Отже, гаусіан можна факторизувати, отримавши 
добуток двох одномірних гаусіанів:  
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Для згортки зображення з гаусовим ядром з σ в один піксел дискретний гаусіан можна представити як 
маску розмірами 3 × 3, 5 × 5 і т. д., що володіє згладжувальними властивостями з невід’ємними коефіцієнтами 
та є фільтром низьких частот. 

Низькочастотна фільтрація зображення відбувається шляхом усереднення відліків поля яскравості у 
вікні й може бути описана:  
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де D − деяка кінцева область в просторі аргументів, яка визначає вікно ( ) Dkk ∈21, ; 

),( 21 kka  − імпульсна характеристика згладженого КІХ-фільтра, яка не повинна змінювати середнє 
значення зображення, тобто виконувати умову 
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При цьому, коефіцієнти імпульсної характеристики беруться однаковими, що призводить до „грубого” 
усереднення відліків зображення по вікну, яке використовується на практиці малого розміру (3×3) або (5×5). В 
результаті згладжування по відповідному напрямку для зменшення впливу сусідніх пікселів запропоновано 
використати одиничні маски по чотирьох напрямках згідно з градієнтом поширення межової кривої (рис. 2). 
Дані маски виконують низькочастотну фільтрацію, яка може слугувати не тільки ефективним засобом 
придушення шумів, але і визначенням координати граничної точки примежової кривої у відповідному рядку 
або стовпці матриці, так як в результаті використання низькочастотної фільтрації формується сигнал перепаду 
інтенсивності в області примежової кривої, який містить єдину спільну точку з примежовою кривою вхідного 
сигналу. У спектрі такого зображення низькочастотні компоненти не змінюються (тобто, загальний рівень 
яскравості залишається попереднім), а високочастотні, тобто дрібні деталі розмиваються [2]. 
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Рис. 2. Одиничні маски 
 
Спільна точка примежових кривих до та після згладжування, як правило, знаходиться в області 

міжпіксельного простору, тобто в області, що відповідає відстані між центрами двох сусідніх пікселів. Таким 
чином, задача знаходження координати границі примежової кривої зводиться до визначення координати даної 
точки в області міжпіксельного простору примежової кривої зображення та згладженої кривої. 

В області примежової кривої визначаються два сусідніх піксели, для яких виконується умова 1
nn II < , 

1
11 ++ > nn II , де 1, nn II  і 1

11, ++ nn II  – інтенсивність n-го та n+1 піксела до та після фільтрації відповідно. 
Координату границі світлотіні згідно з урахуванням номера піксела можна визначити:  
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⋅−
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++

,  (5)

де  d – відстань між пікселами. 
Таким чином, запропонований метод визначення границі здійснюється в такій послідовності: 
- реєстрація зображення; 
- відображення на екрані монітора; 
- побудова безперервної функції інтенсивності світлового сигналу. 
- визначення зони на примежовій кривій, в якій знаходиться границя; 
- виконання низькочастотної фільтрації за допомогою відповідної маски; 
- визначення номерів пікселів, між якими знаходиться єдина спільна точка сигналів до та після 

фільтрації; 
- визначення координати границі. 
Експериментальні результати 
Для підтвердження роботи запропонованого методу проведено напівнатурний і натурний експеримент. 
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Перший базувався на використанні мір (рис. 3), тобто спеціальних зображень з різною шириною світлих і 
темних прямокутників з відомими координатами, що були сформовані на екрані монітора, параметри яскравості 
й переміщення яких задавалися програмно. Зображення об’єкта з екрана монітора записувалося на цифрову 
відеокамеру, а потім вводилося в комп’ютер, де формувалися профілі примежових кривих даних об’єктів. Для 
цього спеціально використовувалася відеокамера з низькою роздільною здатністю типу VGA 1/3”, 640×480, з 
розміром піксела 8×8 мкм та міжпіксельним простором в 4 мкм, яка розташовувалася напроти монітора та 
під’єднувалась до другого комп’ютера за допомогою стандартного інтерфейсу USB. Положення прямокутників 
на моніторі задавалися програмно, що дозволяло виконувати зміщення їх з кроком в 1 піксел по горизонталі та 
по вертикалі відповідно. Відстань від монітора до відеокамери вибиралася таким чином, щоб відношення 
ширини піксела монітора до піксела відеокамери складало 2 до 5, що дозволили отримати максимальне 
зміщення границі на одному пікселі. Для кожної позиції міри на моніторі фіксувалося зображення та 
розраховувалися координати границі. На основі проведених досліджень отримано залежність координати 
границі х фотоматриці від номера піксела N монітора (рис. 4), яка є лінійною, що підтверджує достовірність 
знаходження координати границі в кожному вимірюванні.  

 
Рис. 3. Міра 
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Рис. 4. Координати границі 

 
Натурний експеримент проводився з використанням експериментальної установки, що представлена на 

рис. 5, та складається з оптичної лави, пристрою цифрового перерахункового, цифрової відеокамери та ЕОМ. 
Лава оптична ОСК-2ЦЛ містить джерело випромінювання, що складається з лампи РН8-20 та двох 

лінзових конденсорів, коліматор з діаметром об’єктива 148 мм та фокусною відстанню 1600 мм, універсальну 
оправу для кріплення об’єктива, що дозволяє збільшувати у 20, 40 крат та має фокусну відстань 500 мм, столик 
з хрестоподібним мікрометричним переміщенням з точністю відліку 0,001 мм. Для фіксації величини 
переміщення столика, на якому розташовувалась відеокамера, використовувався пристрій цифровий 
перерахунковий УЦП-1М. В якості досліджуваного об’єкта використовувалась щілина, що розташовувалась 
між джерелом світла та відеокамерою. Зображення об’єкта записувалося на цифрову відеокамеру, а потім 
уводилося в комп’ютер, де визначалися координати кожної точки згідно з запропонованим методом. 

 

 
Рис. 5. Експериментальна установка засобу контролю геометричних розмірів об’єктів 

 
Розроблене програмне забезпечення дозволило формувати зображення щілини на екрані монітора 

(рис. 6, а), виділяти фрагмент границі примежової кривої за допомогою фільтра виділення контуру (рис. 6, б) та 
визначати область знаходження точки перетину. Серед фільтрів для виконання даної процедури був вибраний 
фільтр на основі оператора Собела. В результаті низькочастотної фільтрації зображення в області межової 
кривої реєструвалася єдина спільна точка відфільтрованого та вхідного зображення, профіль границі якого 
приведений на рис. 6, в, а положення її, тобто межа об’єкта, визначалася згідно з (5). Розміри щілини 
визначалися за допомогою мікроскопа та порівнювалися з розрахованими за допомогою запропонованого 
методу. 

Результати напівнатурного і натурного експериментів збігаються, що підтверджує достовірність 
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запропонованого методу. Максимальна виміряна похибка при цьому відповідає 10 % піксельної ширини, а 
головним джерелом цієї похибки є піксельна неоднорідна чутливість, а також дисторсія оптичної схеми. 

 

)n(I

n40 5030 60
110

150

190

 

 n30 40 50 60
110

190

150

)n(I

 

 30 40 50 60 n
110

190

150

)n(I

 
Рис. 6. Результати виконання способу реєстрації границі об’єкта:  

а – зображення щілини та осцилограма межової кривої; б – виділення зони краю об’єкта та осцилограма профілю  
межової кривої на основі оператора Собела; в – низькочастотна фільтрація та осцилограма вхідного  
та відфільтрованого зображення та їх спільної точки, що відповідає точному положенню краю об’єкта 

 
Висновки. За результатами проведених досліджень можна зробити такі висновки: 
- в роботі запропонований метод визначення краю межової кривої дискретного зображення об’єкта 

на основі використання одиничних масок низькочастотних фільтрів відповідної орієнтації; 
- застосування операторів виділення контуру та низькочастотна фільтрація дозволило визначити 

координати точки перетину межових кривих до та після фільтрації, яка відповідає границі зображення з 
похибкою меншою, ніж 0,1 піксела; 

- експериментальні дослідження підтверджують ефективність запропонованого методу, що 
дозволило підвищити точність вимірювання геометричних параметрів об’єктів. 
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ПАРАМЕТРИЧНИЙ СИНТЕЗ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА 
БАГАТОКАНАЛЬНОГО ГРУПОВОГО СИГНАЛУ З ЧАСТОТНОЮ МОДУЛЯЦІЄЮ 

 
Проведений аналіз і виконана оптимізація параметрів синхронного фазового детектора на основі 

пристрою ФАПЧ другого порядку при дії сигналу і шуму. Розглянуто випадок частотної модуляції груповим 
сигналом з рівномірним енергетичний спектром. Наведено порівняння з результатами оптимізації у 
припущенні про модулювання одномірним марківським процесом та показаний суттєвий виграш 
завадостійкості внаслідок точнішого урахування спектру модулювального сигналу. 

 
Вступ 

Синхронні фазові детектори на основі пристроїв фазового автопідстроювання частоти (ФАПЧ) широко 
використовують у приймачах радіосигналів, починаючи з другої половини двадцятого сторіччя і до наших днів. 
Пристрої ФАПЧ застосовують для кутової демодуляції в аналогових приймачах, для стеження за частотою 
несучого сигналу у цифрових радіоприймачах та у системах радіолокації. Попри широку дослідженість 
властивостей ФАПЧ [1, 2, 3], сучасні вимоги щодо зменшення потужності сигналів, використання сигналів з 
розширеним спектром та зв’язку з рухомими об’єктами спонукали активізацію досліджень нелінійних режимів 
ФАПЧ [4], методів формування керуючих сигналів [5] та методів дослідження завадостійкості пристрою [6]. 

Однією з основних проблем проектування ФАПЧ та пристроїв на його основі є вибір ефективної смуги 
частот пристрою із врахуванням характеристик завад і модулювального сигналу. Розширення смуги зменшує 
динамічну похибку, спричинену кутовою модуляцією або зміною частоти несучого сигналу, але збільшує 
статистичну похибку, викликану впливом шумів каналу. Звуження смуги ФАПЧ навпаки зменшує статистичну 
похибку, але збільшує динамічну. Коли сумарний вплив статистичної та динамічної похибок призводить до 
виходу за межі робочої ділянки характеристики фазового детектора (ФД), яка становить 2/π± , відбувається 
зрив синхронізму в ФАПЧ – пристрій втрачає працездатність. В класичній літературі ці питання переважно 
висвітлені тільки для умов частотної модуляції марківським процесом. 

При модуляції багатоканальним груповим сигналом розподіл енергетичного спектру модулювального 
процесу є рівномірним у досить широкій смузі частот і не відповідає марківському, що потребує проведення 
додаткового аналізу завадостійкості пристрою з урахуванням особливостей спектру сигналу. Позаяк стежні 
системи вищих порядків безумовно нестійкі і фізично не реалізуються, в [7] розглянуто лінеаризовану ФАПЧ 
другого порядку з пропорційно-інтегруючим фільтром, але при аналізі було введено надлишковий нормований 
параметр, який суттєво ускладнює розрахунки. 

Метою даної роботи є дослідження впливу параметрів частотної модуляції багатоканальним груповим 
сигналом на характеристики пристрою, вибір оптимальних параметрів системи та порівняння цих параметрів і 
досягнутої завадостійкості із раніше відомими результатами оптимізації. 

Математична модель 
У нормованих параметрах  

yx ΩτΩ= / ;  2/τΩ=ζ ym ;  yв ΩτΩ=α / ,  (1)

де Ω – змінна частота модуляції, τ  – стала часу пропорційно-інтегруючого фільтра; m – його коефіцієнт 
передавання на високій частоті; вΩ – вища частота модуляції; уΩ  – смуга утримання системи, нормована 
характеристика коефіцієнта передавання фази зі входу пристрою ФАПЧ на вихід ФД становить 
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Згідно з (2) та з урахуванням [8, 3.112.3] однобічна шумова смуга пристрою становить 
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а шумова складова дисперсії фазової похибки 2
шσ  дорівнює 

шшш NΩ=σ2 ,  (4)

де  шN  – спектральна густина адитивного шуму у вхідній суміші. 

Дисперсія сигнальної складової фазової похибки 2
cσ  залежить від енергетичного спектру випадкового 

модулювального процесу:  
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xxSx cc d)()(1
0

2222 ∫
∞

γ−βα=σ & ,  (5)

де  β  – індекс частотної модуляції; )(xSc  – розподіл енергетичного спектру модулювального процесу, а 
отже дисперсія сумарної фазової похибки  

),,,),((2222 ζαβσ=σ+σ=σ шcшc NxS   (6)
є функцією параметрів модулювального сигналу, адитивного шуму і нормованих параметрів пристрою. 

З виразів (4) та (6) знаходимо припустиму спектральну густину шуму на вході, при якій ще можливо 
забезпечити середньоквадратичне відхилення (СКВ) фазової похибки не більше заданого (σ ):  












σ

σ
−

Ω
σ

= 2

22
1 с

ш

с
шN .  (7)

Вираз (6) є цільовою функцією при оптимізації параметрів пристрою за критерієм мінімуму СКВ, а 
вираз (7) – при оптимізації за критерієм максимальної завадостійкості. 

Оптимізація параметрів 
При частотній модуляції багатоканальним груповим сигналом енергетичний спектр модулювального 

процесу рівномірний 

α
=

1)(xSc ; 0 < x < α.  (8)

Підстановкою (8) у (5) знаходимо вираз для сигнальної складової дисперсії фазової похибки  

3

42
2 αβ
=σc ,  (9)

а підставивши (9) в (7) – вираз для припустимої потужності шуму у смузі модулювального сигналу:  










 βα
−σ

ζ+π

αζ
=Ω

3)41(
4 24

2
2вшN .  (10)

Залежність (10), побудована для фіксованих значень параметрів σ=0,5 рад та β=0,7 рад, наведена на 
рис. 1 і показує наявність глобального максимуму при зміні аргументів α  і ζ , які є нормованими параметрами 
пристрою. При цьому гранична завадостійкість при відхиленні значень параметрів від оптимальних може 
зменшуватися у декілька разів. 

  
Рис. 1. Залежності від параметрів пристрою гранично припустимого рівня шуму (Nш) для забезпечення σ=0,5 при β=0,7 

 
Прирівнявши до нуля похідні функції (10) по α  і по ζ , отримаємо оптимальні значення параметрів:  

2
1

2
1

4
5
3

σβ=α
−

ОПТ ;  5,0=ζОПТ .  (11)

 
Результати розрахунку оптимальних значень при різних індексах модуляції β  та СКВ σ  наведені в 

табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Оптимальні значення параметра α  

для різних індексів модуляції та припустимої похибки 
β σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0,2 0.622 0.880 1.078 1.245 1.392 1.524 1.647 1.760 1.867 1.968 
0,4 0.440 0.622 0.762 0.880 0.984 1.078 1.164 1.245 1.320 1.392 
0,6 0.359 0.508 0.622 0.719 0.803 0.880 0.951 1.016 1.078 1.136 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,8 0.311 0.440 0.539 0.622 0.696 0.762 0.823 0.880 0.933 0.984 
1,0 0.278 0.394 0.482 0.557 0.622 0.682 0.736 0.787 0.835 0.880 
1,2 0.254 0.359 0.440 0.508 0.568 0.622 0.672 0.719 0.762 0.803 
1,4 0.235 0.333 0.407 0.470 0.526 0.576 0.622 0.665 0.706 0.744 
1,6 0.220 0.311 0.381 0.440 0.492 0.539 0.582 0.622 0.660 0.696 
1,8 0.207 0.293 0.359 0.415 0.464 0.508 0.549 0.587 0.622 0.656 
2,0 0.197 0.278 0.341 0.394 0.440 0.482 0.521 0.557 0.590 0.622 

 
Підставивши (11) в (10), отримаємо вираз для максимальної завадостійкості ФАПЧ другого порядку 

при прийманні сигналу з груповою частотною модуляцією:  

2
5

2
1

4
5
3

5
4

σβ
π

=Ω
−

вшMAXN .  (12)

Як видно з (12), максимально припустимий рівень шуму монотонно спадає з ростом β та монотонно 
зростає з ростом σ .Зауважимо, що для сигналу зі спектром (8) ФАПЧ другого порядку не є оптимальною. 

Порівняльний аналіз. 
Пристрій ФАПЧ другого порядку є оптимальним приймальним пристроєм для випадку модуляції 

марківським процесом, який можна розглядати як пропущений через фільтр нижніх частот білий шум. 
Енергетичний спектр такого процесу становить 

2
112)(

−

α
+⋅

α
⋅

π
=

jxxSc ; 0 < x < ∞.  (13)

Аналогічно до процедур, використаних у виразах (8). (12), отримаємо оптимальні значення параметрів 
пристрою:  
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2

3
2

2
1

σβ=α
−

;  
2

1
=ζ .  (14)

Розраховані за виразом (14) оптимальні значення наведені в Табл.. 2. 
 

Таблиця 2 
Оптимальні значення параметра α при модулюванні марківським процесом 

β σ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
0,2 0.445 0.707 0.927 1.122 1.303 1.471 1.630 1.782 1.927 2.068 
0,4 0.281 0.445 0.584 0.707 0.821 0.927 1.027 1.122 1.214 1.303 
0,6 0.214 0.340 0.445 0.540 0.626 0.707 0.784 0.857 0.927 0.994 
0,8 0.177 0.281 0.368 0.445 0.517 0.584 0.647 0.707 0.765 0.821 
1,0 0.152 0.242 0.317 0.384 0.445 0.503 0.557 0.609 0.659 0.707 
1,2 0.135 0.214 0.281 0.340 0.394 0.445 0.494 0.540 0.584 0.626 
1,4 0.122 0.193 0.253 0.307 0.356 0.402 0.445 0.487 0.527 0.565 
1,6 0.111 0.177 0.232 0.281 0.326 0.368 0.408 0.445 0.482 0.517 
1,8 0.103 0.163 0.214 0.259 0.301 0.340 0.377 0.412 0.445 0.478 
2,0 0.096 0.152 0.200 0.242 0.281 0.317 0.351 0.384 0.415 0.445 

 
Результати порівняння табл.. 1 і табл.. 2 

показують, що значення нормованої смуги ФАПЧ, 
отримані класичною оптимізацією у припущенні 
спектру сигналу (13), відрізняються від оптимальних 
для групового сигналу зі спектром (8) на величину від 
30 % до 100 %, а коефіцієнт ζ  – у 0,71 рази. 
Порівняння розрахованої за (10) завадостійкості 
пристроїв з такими параметрами наведено на рис. 2 
(пристрій з параметрами (11) – суцільні лінії, з 
параметрами (14) – пунктирні) і показує збільшення 
завадостійкості на 30 %..100 %. 

 
Рис. 2. Порівняння граничної завадостійкості при різних 

методах оптимізації 
 
Висновки 
Проведений аналіз дозволив отримати нові аналітичні вирази для оптимальних параметрів 

синхронного фазового детектора сигналу з груповою частотною модуляцією. Порівняльний аналіз показав, що 
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застосування у пристрої значень параметрів, отриманих із урахуванням форми спектру модулювального 
сигналу, дозволяє у 1,3..2,0 рази підвищити завадостійкість детектування. 

Подальші дослідження стосуватимуться оптимізації параметрів при інших формах спектру 
модулювального сигналу та порівнянню із потенціальною граничною завадостійкістю. 
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СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ВИРОБІВ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Запропоновано варіант системи діагностики композиційних матеріалів, робота якої ґрунтується на 

статистичному підході до формування діагностичних ознак, виявлення дефектних зон та класифікації 
дефектів. Наведено структурну схему системи та опис її програмного забезпечення. Показано, що 
застосування даного підходу дозволило спростити апаратні засоби системи, отримати стійкі до випадкових 
впливів діагностичні ознаки, реалізувати методику безеталонної дефектоскопії. 

 
Принцип дії більшості існуючих систем діагностики матеріалів і виробів полягає в дії на 

контрольовану зону фізичного поля (акустичного, електромагнітного і ін..) із заданими значеннями 
інформативних параметрів і аналізу змін цих параметрів після взаємодії з контрольованим об’єктом. Така 
концепція вимагає підвищених апаратурних витрат, оскільки кожний інформативний параметр необхідно 
стабілізувати по каналу випромінювання і проводити вимірювання з високою точністю по каналу прийому. 
Крім того, на інформаційні сигнали накладаються шуми, які можуть виникати під впливом ряду причин, 
наприклад, зміни стану поверхні контрольованих зон, зміною характеристик первинних перетворювачів під 
впливом зовнішніх чинників, старіння і т.д. Такі причини або зовсім не піддаються контролю, або їх контроль є 
досить складним. Це призводить до зниження достовірності діагностики. 

Альтернативні методи діагностики полягають в нанесенні на контрольований об’єкт дії зі змінними по 
випадковому закону інформативними параметрами. В цьому випадку рішення про дефектність контрольованої 
зони виноситься на підставі зміни значень статистичних характеристик інформативних параметрів. Статистичні 
характеристики у меншій мірі піддаються впливу завад і не вимагають високої точності вимірювання 
інформативних параметрів. Цей підхід було покладено в основу розробленої авторами системи діагностики 
виробів із композиційних матеріалів. 

Система реалізує метод низькошвидкісного удару, який дозволяє знаходити найнебезпечніші дефекти 
композитів типу розшарування, непроклею, тріщиноватості. Даний метод ґрунтується на нанесенні ударної дії з 
низькою кінетичною енергією (до 50 мДж) в контрольовану зону і вимірюванні параметрів механічного 
імпульсу сили зіткнення – амплітуди, тривалості, форми, які залежать від фізико-механічних характеристик 
досліджуваної зони [1]. Теоретична можливість використання такого статистичного підходу до діагностики 
методом низькошвидкісного удару була обґрунтована в роботі [2]. 

Система побудована на базі комп’ютера та універсального порту вводу-виводу (ПВВ) аналогової та 
цифрової інформації. В системі використовується ПВВ типу ЕТ-1250, що має частоту дискретизації до 10 МГц 
та розрядність 12 біт по каналу аналого-цифрового перетворювача і тактову частоту до 200 кГц та розрядність 
12 біт по каналу цифро-аналогового перетворювача. Основне функціональне навантаження покладено на 
програмне забезпечення системи. Такий підхід дозволив спростити структуру системи, виключити блоки, що 
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вносять додаткові похибки, мінімізувати апаратурні витрати і вартість системи. 
В якості інформативних ознак в системі використовуються статистичні параметри амплітуди і 

тривалості імпульсів сили ударної взаємодії – математичне сподівання, дисперсія, медіана, розмах. Процедури 
визначення параметрів імпульсів ударної взаємодії та оцінювання їх статистичних характеристик виконуються 
програмно відповідними модулями математичного забезпечення. 

Інформаційно-вимірювальна система складається з ударного перетворювача, генератора ударних 
імпульсів, блоку сполучення, ПВВ і персонального комп’ютера (рис. 1). 
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Рис. 1. Структурна схема інформаційно-вимірювальної системи статистичної діагностики фізичного стану виробів із композитів 

 
Особливістю системи є те, що ударний перетворювач наносить серію ударів, кінетична енергія яких 

змінюється випадковим чином в заданих межах, по ділянці контрольованого виробу. Вбудований в 
перетворювач датчик динамічної сили виконує вимірювання сили ударної взаємодії. 

Генератор ударних імпульсів формує прямокутні імпульси струму з енергією, що змінюється в 
заданому діапазоні, які живлять електромагніт ударного перетворювача, та синхроімпульси, необхідні для 
часового узгодження роботи ПВВ та ударного перетворювача. Енергія ударних імпульсів на виході генератора 
задається за допомогою керованого напругою джерела опорної напруги, що живить вихідний підсилювач 
потужності генератора. Керуюча напруга надходить з цифро-аналогового перетворювача ПВВ, її значення 
задається програмним шляхом згідно обраного алгоритму. 

Блок сполучення дозволяє погодити вихідний сигнал п’єзоелектричного перетворювача сили ударної 
взаємодії з вхідним каскадом аналого-цифрового перетворювача (АЦП) ПВВ та формує необхідну частотну 
смугу вимірюваних сигналів для її узгодження з частотою дискретизації АЦП ПВВ. 

Зв’язок блоку сполучення з комп’ютером здійснюється за допомогою ПВВ, в якому задіяні по одному 
каналу АЦП та ЦАП і канал синхронізації. АЦП порту перетворює сигнали від п’єзоелектричного 
перетворювача в цифрову форму і передає дані в пам’ять комп’ютера. ЦАП порту генерує керуючу напругу для 
генератора ударних імпульсів. Фактично блок сполучення та ПВВ складають канал вимірювання сили ударної 
взаємодії. 

На комп’ютер покладені функції керування процесами вимірювання інформативних параметрів, 
формування бази вимірюваних реалізацій (навчання системи) їх обробки та відображення отриманих 
результатів. 

Як було показано вище, в основу побудови системи покладено універсальний ПВВ, що забезпечує 
гнучку взаємодію як з об’єктом діагностики, за допомогою аналогового вхідного/вихідного інтерфейсу, так і з 
ЕОМ, за допомогою цифрового інтерфейсу з передачею даних по шині PCI комп’ютера. Забезпечення взаємодії 
ПВВ та ЕОМ, організація інформаційних потоків системи, реалізація алгоритмів обробки та відображення 
отриманих результатів покладене на математичне, інформаційне забезпечення та програмне забезпечення ПВВ, 
реалізоване в системі програмування C++. Архітектура програмних засобів системи приведена на рис. 2. 

Формування інтерфейсу користувача, всіх необхідних органів керування та засобів відображення 
необхідної інформації виконує відповідний модуль інформаційного забезпечення. За допомогою органів 
керування користувач має наступні можливості: 

- вибір режиму роботи та номера каналу вхідного аналогового каскаду; 
- можливість зміни частоти горизонтальної та множника вертикальної розгортки; 
- горизонтальна прокрутка зображення по екрану; 
- вибір формату запису даних в файл (шістнадцятковий, для подальшого зчитування системою та 

десятковій, для забезпечення можливості зчитування записаних сигналів іншими програмами, такими як 
Mathcad, Matlab та ін.) 

- вибір частоти тактування АЦП; 
- вибір коефіцієнта підсилення вхідного аналогового каскаду ПВВ. 
- вибір режиму синхронізації, апаратна чи програмна, та полярності синхросигналу. 
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Рис. 2 Архітектура програмних засобів системи статистичної діагностики 

 
Подальший алгоритм обробки отриманої реалізації залежить від обраного режиму роботи системи. У 

системі передбачені наступні режими роботи: 
1 – режим виявлення дефектів (безеталона дефектоскопія), 
2 – режим дефектоскопії з класифікацією дефектів, 
3 – режим збору даних. 
В режимі збору даних отримані реалізації за допомогою модуля взаємодії з носіями інформації 

зберігаються на обраному користувачем носії (жорсткий або гнучкий диск) на логічному рівні їх побудови у 
вигляді файлу HEX або ASCII формату. 

Режим виявлення дефектів базується на застосуванні методів перевірки статистичних гіпотез. 
Використання непараметричного критерію Лемана-Розенблата [3] дозволяє реалізувати безеталонну 
дефектоскопію, коли ознакою дефектності зони є порушення однорідності вимірюваних параметрів 
інформативних сигналів. Режим дефектоскопії з класифікацією дефектів використовує методику розпізнавання 
образів побудовану на основі метриці Бхачатарія [4], яка дає змогу враховувати статистичні характеристики як 
діагностичних ознак, що відповідають “еталонним образам”, так і діагностичних ознак, які характеризують 
досліджувану зону виробу. 

При роботі в режимі виявлення дефектів здійснюється попереднє налагодження системи, яке полягає у 
проведенні процедур формування “опорної” вибірки та перевірка коректності граничного значення статистики 
Лємана-Розенблата. Застосування “опорної” вибірки необхідно у випадках, коли можлива повільна просторова 
зміна фізико-механічних властивостей контрольованого зразка, тобто статистичні параметри двох сусідніх 
вибірок не будуть відрізнятися настільки, щоб на основі застосованого критерію зробити висновок про їхню 
неоднорідність, хоча параметри кожної з цих вибірок будуть суттєво відрізнятися від параметрів вибірок 
отриманих у бездефектних зонах. “Опорна” вибірка заданого об’єму, формується при скануванні придатного 
зразка матеріалу і зберігається за допомогою модуля формування архіву, що дозволяє зберігати такі вибірки, 
отримані для різних типів матеріалів. Необхідність корегування граничного значення статистики викликана тим 
фактом, що специфіка структури композиційних матеріалів породжує певну просторову неоднорідність їх 
фізико-механічних властивостей і що, в свою чергу, викликає певну просторову неоднорідність імпульсів 
ударної взаємодії. Ця функція реалізується модулем статистичної обробки. 

Методика проведення діагностики розробляється для кожного конкретного виду виробів з урахуванням 
механічних параметрів матеріалу виробу, геометричних розмірів виробу, конфігурації його поверхні, розмірів 
неприпустимих дефектів, глибини їхнього залягання та інших параметрів. 

Загалом процедура сканування досліджуваного виробу може проводитись в режимі ручного запуску, 
напівавтоматичному та за наявності спеціалізованої координатної машини, в автоматичному режимі. В режимі 
ручного запуску користувач запускає діагностичний процес який полягає в нанесенні певної кількості ударів по 
контрольованій зоні, зчитуванні відповідних реалізацій імпульсів ударної взаємодії, проведенні відповідних 
статистичних процедур і отриманні рішення щодо стану зони. Після цього система очікує наступного запуску. 
В напівавтоматичному режимі процес діагностування циклічно повторюється через обрані проміжки часу і 
зупиняється користувачем. 

Висновки. Запропонований підхід до побудови систем діагностики дозволив значно спростити їх 
апаратні засоби за рахунок відмови від стабілізації інформативних параметрів зондуючого впливу, отримати 
діагностичні ознаки у вигляді статистичних характеристик інформативних сигналів, які є стійкими до 
випадкових факторів, реалізувати методики безеталонної дефектоскопії та класифікації дефектів, які 
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ґрунтуються на статистичних критеріях. 
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МЕТОДИ КАЛІБРУВАННЯ ТЕНЗОМЕТРИЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КАНАЛІВ 
 
В статті розглянуто методи калібрування, що застосовуються в індустріальних системах 

зважування, побудованих на основі тензометричних вимірювальних каналів. 
 
Тензометричний вимірювальний канал (ВК) системи зважування (СЗ) – це сукупність засобів 

вимірювальної техніки, засобів зв’язку та інших технічних засобів, що призначені для створення сигналу 
вимірювальної інформації про прикладене навантаження в СЗ. Основною процедурою, яка визначає 
метрологічні характеристики ВК СЗ, є калібрування – сукупність операцій, що виконуються з метою 
визначення метрологічних характеристик та придатності засобу вимірювальної техніки до застосування в 
певних умовах. 

Основні вимоги до процедури калібрування 
Вимоги до калібрування СЗ повинні розглядатися на початковому етапі створення системи, оскільки 

вони суттєво впливаються на вартість та складність кінцевого рішення [1]. 
Вимоги до процедури калібрування. Точність СЗ – чим більша необхідна точність, тим складніша та 

дорожча система зважування. Реально потрібне значення максимальної припустимої похибки СЗ 
встановлюється, виходячи з експлуатаційних характеристик, що плануються. Діапазон калібрування – 
калібрування має проводитися або по максимальній робочій навантажувальній здатності, або по повному 
робочому діапазону. У більшості СЗ номінальна навантажувальна здатність перевищує робочу 
навантажувальну здатність з міркувань безпеки. Періодичність калібрування – на початковому етапі проводити 
калібрування потрібно через проміжки часу, що вказані виробником. В подальшому використанні, за 
необхідністю, інтервал між процедурами калібрування може бути збільшено або зменшено. Необхідність 
контролю у проміжку між калібруваннями – вона виникає у випадку роботи на граничних навантаженнях. В 
цьому випадку проводиться перевірка в одній або двох точках в межах діапазону навантаження, що дозволяє 
визначити, чи не змінилися характеристики системи порівняно з результатами останнього калібрування. Спосіб 
проведення – необхідно, щоб процедури калібрування виконувалися згідно з єдиною методикою і з однаковими 
зразковими навантаженнями. Це дозволить порівняти результати, отримані на різних етапах експлуатації СЗ. 

Методи калібрування 
Метод стандартизованих навантажень. Для нього використовуються зразкові навантаження у вигляді 

сертифікованих гирь, що закріплюються на вантажоприймальному пристрої [2, 3]. Переваги: простота 
реалізації; може бути досягнута висока точність. Недоліки: нерівномірний розподіл навантаження; 
трудомісткість; можлива небезпека для персоналу при проведенні процедури калібрування; обмежений 
діапазон навантажень; метод неприйнятний для СЗ, що не мають точки прикладення навантаження такого виду; 
необхідно мати велику кількість зразкових гирь різної ваги, які потрібно транспортувати до місця калібрування 
та забезпечувати їх цілість. Метод зразкових навантажень. В якості навантаження використовується не зразкова 
гиря, а будь-який предмет відповідної форми та габаритів, що був попередньо зважений на відкаліброваних 
вагах. Цей метод призначено для калібрування СЗ в певних точках діапазону навантаження. Переваги: простота 
реалізації; може бути досягнута висока точність; можна створити зразкове навантаження будь-якої необхідної 
ваги за межами стандартного ряду; низька вартість; метод найкраще підходить для більшості кранових СВ. 
Недоліки: нерівномірний розподіл навантаження; складність створення точного зразкового навантаження; 
вимірювання величини зразкового навантаження потрібно проводити зразу перед його використанням. Метод 
навантажень-замісників. Деяка кількість стандартизованих або зразкових навантажень використовується в 
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якості наростаючого навантаження, що прикладається до СЗ. На кожному кроці навантаження додають на 
вантажоприймальний пристрій і проводиться зважування сумарного навантаження, що складається з певної 
кількості зразкових навантажень. Цей метод дозволяє проводити калібрування у значно більшому діапазоні 
вимірювань, ніж це було б можливо за використання одиничних навантажень. Переваги: простота реалізації; 
зростання/зменшення навантаження більш повно відображає реальний процес роботи СЗ. Недоліки: гістерезис 
та зміщення нуля утруднюють зняття точних показів: трудомісткість. Метод заміщення сили. До 
тензометричних перетворювачів (ТП) СЗ прикладається зразкове навантаження, що точно відповідає 
навантаженню, що необхідне для калібрування. Це реалізується за допомогою джерел навантаження на зразок 
гідравлічних або гвинтових домкратів, що біли відкалібровані в лабораторних умовах на ТП, ідентичних тим, 
що використовуються в СЗ. Використання цього метода потребує модифікації СЗ. Переваги: швидке та 
ефективне калібрування; теоретично можна реалізувати будь-яку величину зразкового навантаження; 
можливість використання для перевірки СЗ у певних точках діапазону навантаження; корисний для бункерних 
систем, в яких доступ до точки прикладення навантаження утруднено через конструктивні особливості. 
Недоліки: можливі труднощі з точним прикладення зразкового навантаження; додаткові витрати на 
модифікацію СЗ під таке джерело навантаження; не враховуються викривлення по іншим осям; не враховується 
вплив трубопроводів; що приєднані до СЗ та можливі деформації конструкції. Метод дозованої подачі. 
Використовується для бункерних СЗ. Вантажоприймальний пристрій (бак, цистерна, бункер) системи, що 
калібрується, заповнюється рідиною (водою), яка під тиском проходить через витратомір. Виміряний об’єм 
перетворюється на вагу та використовується як зразкове навантаження. Цей метод використовується для 
калібрування систем з великими вантажоприймальними ємностями. Переваги: калібрування великих бункерних 
СЗ; калібрування може бути проведено швидко та ефективно (за наявності води під тиском та витратоміра); 
рівномірний розподіл навантаження по всьому об’єму. Недоліки: потрібна велика кількість води та подача її під 
тиском; неекономічно за відсутності можливості повторного використання води у технологічному процесі; 
необхідно враховувати температуру та тиск води для підвищення точності вимірювань; реалізація 
навантаження, що зменшується, утруднена або неможлива залежно від конструкції бункера; вода не завжди 
може застосовуватися в якості зразкового навантаження. Метод тестового бункера. Резервуари відомого та 
сертифікованого об’єму використовуються для визначення необхідних об’ємів рідини, що використовуються 
для СЗ, що калібрується. Об’єм перераховується на вагу виходячи з густини рідини. Переваги: швидкодія та 
ефективність; висока точність; рівномірний розподіл навантаження. Недоліки: неекономічно за відсутності 
можливості повторного використання води у технологічному процесі; реалізується тільки наростаюче 
навантаження; висока вартість обслуговування тестових бункерів; складність обробки даних; вода не завжди 
може застосовуватися в якості зразкового навантаження. Метод віддаленого калібрування. Цей метод 
використовується для СЗ, які можуть бути відкалібровані поза місцем використання в силу незначного впливу 
похибок, що виникають при перевезенні та монтажі/демонтажі. Переваги: відсутня необхідність проводити 
калібрування на місці використання; зразкове навантаження створюється з високою точністю. Недоліки: не 
враховується можливий вплив різних факторів на місці використання (додаткові пристрої, трубопроводи); 
метод може бути використаний лише для систем, в яких впливом додаткових можливих навантажень на місці 
використання можна знехтувати. 

Конструктивні особливості деяких СЗ (бункери ємністю понад 100 тон) або надмірна вартість процесу 
не дозволяють провести калібрування всієї системи одночасно [4]. У цьому випадку проводиться 
покомпонентне калібрування. Методи, що використовуються при такому калібрування, базуються на 
моделюванні зразкового навантаження, що прикладене до ТП. Вони в більшості випадків виключають вплив 
сил, що прикладені поза віссю навантаження, та інших механічних впливів на зразок нерівномірного 
навантаження, які можуть бути присутніми при штатній експлуатації СЗ. 

Методи калібрування. Використання пристрою, що імітує ТП. Використовується електронний 
пристрій, що підключається в систему замість ТП. Він імітує вихідний сигнал ТП, що змінюється з часом, 
аналогічно реальному вихідному сигналу навантаженого ТП. Використання джерела постійної напруги. Сигнал 
джерела напруги імітує вихідний сигнал навантаженого ТП який не змінюється з часом. Використання шунтів. 
Цей метод застосовується для проведення калібрування в одній точці діапазону навантаження, шляхом 
включення шунта в одне плече мостової схеми ТП. Зміна вихідного сигналу ТП відповідає навантаженому 
стану перетворювача. Використання теоретичних розрахунків. Залежність між значенням вихідного сигналу СЗ 
та величиною прикладеного навантаження встановлюється на основі даних, отриманих при калібруванні 
окремих компонентів системи. При цьому враховується вплив сил, що прикладені поза віссю навантаження і 
вага кабелів та трубопроводів, що приєднані до вантажоприймального пристрою. 

Особливості використання структурно-алгоритмічних методів 
Вимірювальний канал, якому приписується номінальна (статична) характеристика перетворювання 

(НХП) у вигляді функції Nf :  
( ),xfy N= [ ]KП xxx ,∈ ,  (1)

через вплив похибок має реальну (статичну) характеристику перетворення (РХП), яка відрізняється від НХП:  
( ) ( ) ( )xxfxf HYNR ∆+∆++= )1( γ , [ ]KП xxx ,∈ ,  (2)

де  γ  – відносна мультиплікативна похибка; Y∆  – абсолютна адитивна похибка, приведена до виходу; 
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( )xH∆ – похибка нелінійності; Пx  та Kx  – початкове та кінцеве значення діапазону вимірювань. 
Задачу підвищення точності вимірювального каналу (ВК) ТП можна розглядати як задачу такої 

корекції РХП, в результаті якої РХП «наближується» до НХП. В ідеальному випадку – як задачу відновлення 
НХП з РХП. В [5] запропоновано методику синтезу алгоритмів корекції ХП ВК. Враховуючи, що функція Rf , 
яка описує РХП, невідома, замість неї використовується функція Mf , що апроксимує РХП, тобто математична 
модель ВК у вигляді функції:  

( )A,xfy M=  [ ]KП xxx ,∈ ,  (3)
де  ( )naaa ,..., 21=A  – вектор параметрів моделі Mf . 

Вся множина можливих математичних моделей ХП ВК визначається як виглядом функції Mf  
(множина цілих раціональних функцій, дрібно-раціональних, ірраціональних та ін.), так і кількістю параметрів 
моделі. Алгоритми двопараметричної корекції, що побудовані на основі двопараметричних математичних 
моделей ВК, та використовують в якості тестових величин Пx  та Kx , дозволяють суттєво зменшити вплив 
систематичних, а також дрейфових складових адитивної та мультиплікативної похибок, практично незалежно 
від вигляду функції Mf . Зменшення похибки нелінійності досягається у випадку, коли математична модель 
ХП ВК адекватна РХП ВК, тобто враховує форму похибки нелінійності. Відомо, що для більшості ТП похибка 
нелінійності опукла та зміщена вправо [6]. Також можливі варіанти із симетричною або зміщеною вліво 
опуклою похибкою, симетричною або вправо/вліво зміщеною увігнутою похибкою, а також зі 
знакоперемінною похибкою. 

Експериментальним шляхом встановлено, що зі всієї множини дрібно-раціональніх функцій, що за 
визначенням мають вигляд:  

( ) sbaxbxaxf
s

j

j
js

r

i

i
ir ;0;0, 00

00
≠≠⋅⋅= ∑∑

=
−

=
− >0,  (4)

в якості однопараметричних моделей, що задовольняють наведеним вище обмеженням, для опуклої похибки 
нелінійності можна виділити такі моделі:  

( ) ( )sr
M xaxaxf +=; , [ ]KП xxx ,∈ , r ≤ s ;   (5)

( ) ( )sr
M xaxaaxf +⋅=; , [ ]KП xxx ,∈ , r ≤ s .  (6)

Перша з них є більш простою, але дозволяє моделювати складні варіанти характеру похибки 
нелінійності, наприклад знакоперемінний. 

Перехід до двопараметричних моделей, що враховують певний характер похибки нелінійності, 
дозволить синтезувати нові алгоритми корекції. Такі алгоритми при використанні двох тестових величин 
дозволять зменшити вплив як адитивної та мультиплікативної похибок, так і похибки нелінійності. 

Висновки 
Стандартна процедура калібрування тензометричних вимірювальних каналів передбачає установку 

нуля, за допомогою якої здійснюється зменшення впливу адитивної похибки, та установку повної шкали, за 
допомогою якої визначають реальний нахил ХП. Нелінійність ХП враховується за рахунок проведення 
вимірювань всередині робочого діапазону. Для систем зважування, що використовуються в харчовій 
промисловості, зазвичай використовують чотири точки калібрування – нуль, повна шкала, та дві точки 
всередині діапазону вимірювання. За наявності відомостей про характер похибки нелінійності, та відповідної 
математичної моделі, що її описує, можна здійснювати калібрування лише за двома точками діапазону 
вимірювання. А за умови роботи СЗ на граничних навантаженнях для контролю збереження форми ХП можна 
здійснювати калібрування в одні додатковій точці, похибка нелінійності в якій є максимальною. 
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ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ ДАТЧИКИ 
 
Наведена математична модель запропонованого рідкокристалічного генераторного датчика і його 

практична реалізація, в якій використовується комбінований динамічний негатрон на базі одноперехідного 
транзистора. 

 
Жидкокристаллические компоненты (ЖК) получили широкое применение в качестве оптических 

индикаторов. Однако свойства жидких кристаллов могут быть использованы и при создание электрических 
датчиков неэлектрических величин. Особый интерес представляют генераторные датчики, обеспечивающие 
преобразование неэлектрических величин в электромагнитные сигналы. Целью статьи является рассмотрение 
некоторых из вариантов построения таких датчиков. 

Теоретическое обоснование.В общем случае жидкокристаллическая ячейка представляет простой 
конденсатор, заполненный жидким кристаллом [1]. Его диэлектрическая проницаемость ε зависит от различных 
энергетических воздействий: температуры, напряженности магнитного и электрического полей, давления и др 
[2]. Это указывает на возможность использования этих свойств, при построении датчиков температуры, 
напряженности полей, давления и др. Однако на пути решения этой задачи возникает проблема, связанная с 
относительно небольшой величиной изменения ε от выше перечисленных энергетических воздействий. Одним 
из решений этой задачи является использование распределенных ЖК-датчиков, представляющих собой отрезок 
полосковой линий, образующей полуволновый резонатор. Внутренние поверхности такой линий, 
обрабатываются так, что в отсутствии управляющего напряжения, молекулы ЖК ориентируются параллельно 
проводникам. В этом случае диэлектрическая проницаемость ЖК εI – мала. При наложении электрического 
поля, превышающего поле насыщения, все молекулы ориентируются вдоль его направления, соответственно 
высокочастотному полю. В этом случае взаимодействие молекул с полем электромагнитной волны наибольшее, 
и диэлектрическая проницаемость ε II – максимальна. Таким образом, с ростом электрического поля плавно 
увеличивается диэлектрическая проницаемость подложки от ε I до ε II, что приводит к соответствующему 
изменению емкости ЖК длинной линии. 

К изменению диэлектрической проницаемости ведет и температурное воздействие на нее например 
путем лазерного облучения [3], а это позволяет использовать такой элемент в качестве датчика интенсивности 
оптического излучения. 

Возможны два варианта реализации такого датчика – в виде согласованной длинной линии, и в виде 
резонансного отрезка с добротностью Q. 

В работе [4] оценена чувствительность таких конструкций на величину фазового набега φ от изменения 
диэлектрической проницаемости ε. 

В случае согласованного отрезка линии передачи 

,
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где  0ω  – резонансная частота отрезка линии передачи. 

Вблизи резонанса 0ωω ≈  имеем  

.
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d
d
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 (1)

В случае согласованного отрезка линии передачи такой же длинны l , сдвиг фазы прошедшего сигнала 
равен 

,2
λ

επϕ l
=

 
где  λ – длинна волны в вакууме. В результате 
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а при 0ωω ≈ , επλ l2≈  поэтому 
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ε
ϕ
=
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 (2)

Таким образом, из уравнения (1) и (2) следует, что в случае использования резонансного датчика его 
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чувствительность будет в π
Q2

 раз выше, чем в случае согласованного датчика. 
При этом следует отметить, что Q – это нагруженная добротность резонатора и в случае пассивной 

нагрузки она может быть существенно меньше его собственной добротности. Это указывает на 
целесообразность применения активной нагрузки, в качестве которой возможно использование негатрона. 

Представляя такой датчик в виде отрезка микрополосковой линии длиной 4
λ

=l
, определим влияние 

её параметров на реактивное сопротивление. В случае, если отрезок резонаторной линии передачи имеет 
вакуумное заполнение, его реактивное сопротивление равно [5] 

.2
0 λ

πlctgZX −=
 

 (3)

Наличие диэлектрического заполнения изменяет как волновое сопротивление 0Z , так и укорачивает 
длину волны в нем [7] 
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0 εε
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Подставляя (4) и (5) в (3) находим 
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Полученное выражение позволяет сформулировать конструктивные требования к ЖК-датчику и найти 
оптимальное значение ε, обеспечивающие максимальную чувствительность. 

В зависимости от ε, находим крутизну изменения εX  
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где λ
πl2

=Θ
. 

Учитывая нелинейный характер этой зависимости, на рис. 1 представлены результаты численных 

расчетов для случая стандартной микрополосковой линии длинной 4
λ

: 
 

 

Рис. 1. Семейство зависимостей крутизны изменения εX от ε 
 
Практическая реализация. Практическая реализация ЖК генераторного датчика осуществляется с 

использованием жидкокристаллической ячейки длинной 24
λλ

<< l
, выполненной в виде несимметричной 

полосковой линии с волновым сопротивлением м500 OZ = , заполненной жидким кристаллом. Для 
повышения чувствительности и осуществления генерации использован комбинированный динамический 
негатрон на базе однопереходного транзистора (ОТ) VT (рис. 2). 
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Рис. 2 Высокочастотная часть схемы жидкокристаллического генераторного датчика 

 
Его входное сопротивление с учетом сопротивления нагрузки R1 равно [7]:  

1
2 2 1 1 cos

1 2
э n

эб Б
э э p

rReZ R M ;
( r c )

  µ Θ = + − +     + ω µ     
  (8)

1
2 2 1 sin

1 2
э n

эб Б
э э p

cIm Z R M ,
( r c )

 −ω µ Θ = + +    + ω µ   
 (9)

где  ээcr  – дифференциальное сопротивление и емкость эмиттерного перехода; 

)( 21
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1
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Б
ББ RR

RRR
+

+=
: 1БR  и 2БR  

– сопротивления базы; nµ  и pµ  – 
подвижность электронов и дырок в базе; М – 
коэффициент взаимодействия электронного 
потока и высокочастотной составляющей 
эмиттерного тока в базе; Θ1 – угол пролета 
электронов через базу. 

На рис. 3 представлены графики, из 
которых видно, что в широком частотном 

диапазоне 2эбZ  является индуктивным 

2Im эбZ > 0, с отрицательной активной 

составляющей 2Re эбZ  < 0. Учитывая, что 
ЖК ячейка обладает емкостным 

сопротивлением ЖКЯImZ  < 0, с потерями 

ЖКЯRe Z > 0, при выполнении условий  

 
Рис. 3 Расчетные зависимости действительной 2Re эбZ  и мнимой 

2Im эбZ  составляющих входного сопротивления ОТ от частоты 

,0)Im( 2ЖКЯ =+ эбZZ   (10)
.0)Re( 2ЖКЯ <+ эбZZ   (11)

схема будет генерировать электромагнитные колебания с частотой Гf  зависящей от ε. 
Так как, что диапазон изменения ε равен 2-4 ед, находим что возможно изменение относительной 

частоты генерации на 18 %, при использовании однопереходного транзистора типа КТ 117А. 
 
Выводы. Зависимость относительной диэлектрической проницаемости жидких кристаллов от 

величины энергетического воздействия позволяет решать задачу создания на их основе нового класса 
жидкокристаллических датчиков. 

Существенное повышение чувствительности таких датчиков достигается в случае их реализации в виде 
отрезка длинной линии. 

Комбинация ЖКЯ и комбинированного негатрона на базе однопереходного транзистора обеспечивает 
повышение чувствительности датчика и преобразование измеряемой величины в электромагнитные колебания 
переменной частоты. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ НЕЛІНІЙНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ АНАЛОГО–ЦИФРОВИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 
 
Запропоновано метод визначення інтегральної нелінійності характеристики перетворення (ХП) 

аналого-цифрових перетворювачів (АЦП), який використовує програмне опрацювання результатів аналого-
цифрового перетворення спадів напруг на послідовно включених резисторах подільника напруги підключеного 
до джерела взірцевої напруги АЦП, що забезпечує високу точність визначення значення інтегральної ХП в 
точках діапазону, сформованих подільником напруги. Запропонованих метод може використовуватися для 
формування поправки результату аналого-цифрового перетворення в інформаційно-вимірювальних системах. 

 
Вступ 

Нелінійність характеристики перетворення (ХП) аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) є 
домінуючою складовою інструментальної похибки при вимірюванні з використанням методу заміщення. Тому, 
для підвищення точності вимірювання необхідно її компенсувати. Для цього спочатку необхідно 
ідентифікувати дійсну характеристику перетворення АЦП після чого можна власне компенсувати її 
нелінійність. Компенсація нелінійності може проводитися як аналоговими, так і цифровими методами. 
Аналогові методи компенсації нелінійності полягають у включенні нелінійних схем у вхідні кола АЦП [1]. Такі 
методи вимагають прецизійної і, як правило, багатокрокової підстройки компонентів, які задають нелінійні 
властивості. Крім того такі схеми мають високу чутливість до зовнішніх впливаючих факторів і, як наслідок, 
низькі метрологічні характеристики у всьому діапазоні робочих умов. Розвиток мікроелектроніки та 
мікропроцесорної техніки призвів до широкого розповсюдження цифрових методів обробки даних. Власне 
корекція нелінійності, цифровими методами, зводиться до програмної адитивної корекції результату 
перетворення АЦП. Тому для цифрової корекції ключовою є задача ідентифікації нелінійності, оскільки вона 
вимагає додаткового взірцевого обладнання та методики її визначення. Сама ідентифікація нелінійності 
поділяється на два етапи: 

1. Визначення дійсної ХП АЦП у взірцевих точках; 
2. Інтерполяція результатів. 
В математичній статистиці широко відомими є методи інтерполяції функцій різного виду. Вони 

широко описані в літературі [2, 3, 4], тому розглянемо методи визначення дійсної ХП АЦП у взірцевих точках 
та оцінимо їх похибку. 

Огляд методів визначення нелінійності ХП АЦП 
Найпростішим методом генерації взірцевих напруг 

для АЦП з метою визначення його ХП є використання 
резистивного подільника напруги (рис. 1). 

В цьому випадку закорочений канал призначений 
для компенсації адитивної складової ХП АЦП, канал 
вимірювання EREF призначений для калібрування АЦП, а 
вимірюючи напругу на резисторі R2 можна визначити дійсне 
значення ХП АЦП в точці UR2. Якщо номінальні значення 
резисторів R1 та R2 рівні, то таким чином визначимо 
нелінійність ХП АЦП в половині його шкали. Прийнявши, 
що ХП АЦП має вигляд: 

EREF

R1

R2

ADC

 
Рис. 1. Визначення не лінійності ХП АЦП з допомогою 

резистивного подільника напруги 

)(* UfbUkN n++=   (1)

де  N результат перетворення АЦП; U – вхідна напруга АЦП; k  – коефіцієнт перетворення; b  – 
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зміщення ХП АЦП; )(Uf n
 – нелінійність ХП АЦП. 

Оцінимо похибку такого методу визначення нелінійності. Для цього розглянемо, як впливає похибка 
резисторів подільника напруги на похибку ідентифікації нелінійності. Нехай: 

1

2

*
,

*
R

R

R R R

R R R

δ

δ

 = ±


= ±
 

де  R  – номінальне значення опору резисторів подільника, Rδ  – їхня відносна похибка. 
Тоді згідно з законом Ома:  

1

2

*(1 )
2 .

*(1 )
2

REF
R R

REF
R R

EU

EU

δ

δ

 = ±

 = ±


  (2)

Для оцінки похибки методу запишемо залежність результату перетворення АЦП (1) від вхідної напруги 
для вказаних випадків:  

0

2 2 2 2

(0) *0 (0)
( ) * ( ) ,
( ) * ( )

n

n
REF REF REF REF

n
R R R R

N N k b f
N N E k E b f E

N N U k U b f U

 = = + +
 = = + +
 = = + +

  (3)

де  0N , REFN , 2RN  – результат перетворення АЦП при вхідних напругах 0, EREF та UR2 відповідно. 
Приймаючи до уваги, що при вхідних напругах 0 та EREF нелінійність ХП АЦП рівна нулю систему 

рівнянь (3) можна переписати у вигляді: 

0

0

2 2 0

( ) ,

1 (2* )
2

REF

REF

n
R REF

b N
N Nk E

f N N N


 =
 −=

 = − −

 

де  
nf 2  – номінальне значення нелінійності ХП АЦП в половині шкали. 

Враховуючи 2 та 3 можемо записати: 

)(
2 02

*
2 NNff REF

Rnn −±=
δ

, 

де  
*

2
nf  – дійсне значення нелінійності ХП АЦП в половині шкали. В такому випадку похибка цього 

методу 
n∆

 складає: 

0( ).
2

n R
REFN Nδ

∆ = −  

Отже методична похибка 
n∆

 є більшою ніж визначене значення нелінійності 
nf 2 . 

Для зменшення похибки визначення нелінійності використовується метод, описаний в [5], його схема 
аналогічна до схеми рис. 1, однак використовується додатковий канал для вимірювання спаду напруги на 
резисторі R1. Суть цього методу полягає у використанні залежностей: 

1 2

0 1 0 1 2 0 2

,
,

REF R R
n n

REF R R R R

E U U
N N N N f N N f

= +
− = − + + − +

 

де  1RU , 2RU  – спади напруг на резисторах R1 та R2; 1RN , 2RN  – результати аналого– цифрового 

перетворення напруг 1RU  та 2RU ; 
n

Rf 1 , 
n

Rf 2  – нелінійність ХП АЦП при вимірюванні напруг 1RU  та 2RU  
відповідно. 

Враховуючи залежність (2) та те, що 1<<Rδ , отримаємо: 

( )2 1 2 0
1 * .
2

n
REF R Rf N N N N= − − +  

Похибка визначення нелінійності складає:  
2

2 .n n
Rf δ∆ ≈ ⋅   (4)

Ця похибка є малою величиною, якою можна знехтувати. Основний недолік цього методу визначення 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 161

нелінійності – можливість її визначення лише в одній точці, і як наслідок – можливість корекції лише 
квадратичної складової нелінійності ХП АЦП. 

Для підвищення степеню коригованої нелінійності необхідно збільшити кількість точок ідентифікації 
нелінійності. 

Пропонований метод визначення нелінійності ХП АЦП 
Для збільшення кількості точок ідентифікації нелінійності ХП АЦП пропонується за основу взяти 

описаний вище підхід, але збільшити кількість резисторів подільника та вимірювати спад напруги на декількох 
резисторах одночасно. При чому кількість резисторів, охоплених вхідним колом АЦП, передбачити змінною 
для формування набору точок, в яких проводиться ідентифікація нелінійності ХП АЦП. 

Нехай ми маємо подільник напруги, складений з m послідовно з’єднаних резисторів – ),...,( 110 −mRRR , 

при чому m є найменшим спільним кратним чисел 110 ,...,, −knnn , тоді подаючи на вхід АЦП напруги:  
1
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де  
in

jU
 – напруга на inm /

 послідовно з’єднаних резисторах подільника напруги. 

Та задаючи [ ]1,0 −∈ ki  та [ ]1,0 −∈ inj  на вході АЦП отримаємо розріджену матрицю напруг: 
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−  
В результаті аналого– цифрового перетворення цієї матриці отримаємо наступну розріджену матрицю 

результатів:  

0

1

0,0 0, 1

,0 , 1

1,0 1, 1

...

... ... ...
...

... ... ...
...

i

k

n

i i n

k k n

N N

N N

N N
−

−

−

− − −

 
 (6)

По ній можна визначити стрічку значень нелінійності ХП АЦП 
nf  в точках 110

,...,,
−k

REFREFREF
n

E
n

E
n

E
 з 

похибкою, яка відповідає (4):  
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∑   (7)

Кількість каналів комутатора М, необхідних для подачі цієї матриці на вхід АЦП, рівна: 
∑
−

=

=
1

0

k

i
inM
. 

Крім вказаних точок ідентифікації нелінійності ХП АЦП 110 ,...,, −knnn  є додаткові в діапазоні 
[ ]REFE,0 , в яких можна аналогічно визначити нелінійність ХП АЦП. Це точки виду 10 ,..., −tNN  які є дільниками 

m. При чому множина точок .,...,,..., 1010 −− ∈ tk NNnn . В цьому випадку кількість точок ідентифікації 

нелінійності зростає, а напруга в них буде відповідати значенням 110
,...,,

−t

REFREFREF
N

E
N

E
N

E
, кількість необхідних 

каналів комутатора 
∑
−

=

=
1

0

t

i
iNM
. 

Наприклад для 12– ти резисторів подільника напруги (m=12) можна записати рядок дільників 
( )12,6,4,3,2=N , тобто можна реалізувати 5 точок ідентифікації нелінійності, які відповідають значенням 

напруг: 12,6,4,3,2
REFREFREFREFREF EEEEE

. Схема підключення подільника до комутатора представлена на рис. 
2. Канали С0 та С1 призначені для установки нуля і калібрування, С2, С3 – ідентифікації нелінійності в точці 

2
REFE

, С4 – С6 – ідентифікації нелінійності в точці 3
REFE

, С7 – С10 – ідентифікації нелінійності в точці 4
REFE

,  
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С11 – С16 – ідентифікації нелінійності в точці 6
REFE

, 

С17 – С28 – ідентифікації нелінійності в точці 12
REFE

. 
В результаті аналого– цифрового перетворення по всіх 

каналах отримаємо рядок значень 280 ,...,CC , в якому 

00 NC = , REFNC =1 , зі значень 282 ...CC  будується 
матриця (6) та згідно з (7) розраховується значення 
нелінійності ХП АЦП в 

точках 12,6,4,3,2
REFREFREFREFREF EEEEE

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновки 
Представлено метод ідентифікації 

нелінійності ХП АЦП, який базується на вимірюванні 
спаду напруги на послідовно включених резисторах 
багаторезисторного подільника напруги та програмній 
обробці результатів аналого-цифрового перетворення. 
Представлений метод забезпечує збільшення кількості 
точок ідентифікації нелінійності в діапазоні 
перетворення АЦП без втрати точності цієї 
ідентифікації і може використовуватися для корекції 
систематичної складової похибки, викликаної 
нелінійністю ХП, в прецизійних аналого-цифрових 
перетворювачах. 
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Рис. 2. Схема підключення подільника напруги на 12 резисторів 

до комутатора 
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СТРУКТУРА СОТОВЫХ МОБИЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ЗАДАЧИ ИХ ОПТИМИЗАЦИИ 
 
В статі розглянуті принципи створення стільникових мереж і узагальнюються методи розрахунку 

критичних параметрів стільникових мереж. Запропоновані рівняння для розрахунків характеристик мережі 
дозволяють порівняти різні системи, та вибрати оптимальну. Розглядаються нові методи оптимізації, які 
дос, в розглянутих мережах не використовувались. 

 
Введение. В настоящее время быстро развиваются системы беспроводного доступа. В связи с 

ограничением частотного ресурса, разработка новых систем беспроводного доступа приводит к острой 
потребности в частотном ресурсе и, как следствие, усложнению процедуры выделения частот [1]. Вне 
зависимости от технологии беспроводная связь характеризуется рядом особенностей, которые определяются 
спецификой распространения радиоволн. Последние, в частности, затухают при удалении от источника – 
базовой станции (это приводит к уменьшению соотношения сигнал/шум, при котором устойчивая связь 
невозможна), ослабляются предметами на пути их распространения и накладываются друг на друга при 
переотражениях от различных объектов (интерференция) и т.п. Все это приводит к снижению качества связи, а 
подчас делает коммуникации невозможными. Многие перечисленные выше проблемы беспроводной связи 
могут быть предотвращены еще на этапе проектирования сети. Например, в случае 802.11 требуется грамотный 
расчет необходимого числа базовых станций и их размещения для непрерывного покрытия предполагаемой 
зоны доступа с минимальными пересечениями зон покрытия и обеспечения требуемой производительности 
минимизируя расходы на оборудование. В виду ограниченности естественных ресурсов, актуальным является 
расчет оптимальных и ожидаемых параметров сети еще до ввода в эксплуатацию. Точный расчет характеристик 
сети при разных вариантах организации, может существенно повысить ее емкость и качество покрытия. 

Принципы построения сетей. Сети сотовой связи получили свое название в соответствии с 
территориальным принципом распределения рабочих зон (сот) [2]. При этом допускается, что соты могут 
пересекаться и накладываться друг на друга, для обеспечения непрерывного покрытия. Границы сот условны и 
определяются допустимым отношением сигнал/шум для радиосигнала, поступающего от антенны базовой 
станции к мобильному телефону и наоборот. Чтобы избежать перекрестных помех между сотами их 
объединяют в кластеры – группы сот в зоне обслуживания с различными наборами частот. Основным 
недостатком сотовых сетей является повышенная сложность систем из-за сложного планирования сети и 
распределения частотного ресурса, а так же проблемы обслуживания абонента при его переходе из соты в соту 
– эстафетной передачи (handover, handoff). Достоинством является много большая пропускная способность сети 
(по сравнению с сетями без повторного использования частот) за счет возможности повторного использования 
одних и тех же частот в различных сотах. 

Разделение на соты. Разделить обслуживаемую территорию на соты можно, основываясь на 
измерениях статистических характеристик распространения сигналов в системах связи или расчете параметров 
распространения сигнала для конкретного района [3]. В первом случае всю обслуживаемую территорию делят 
на одинаковые по форме соты, а затем с помощью закона статистической радиофизики определяют их размеры 
и расстояния до других зон, в пределах которых выполняются условия допустимого взаимного влияния. Как и 
при любом теоретическом расчете, не учитывающем особенностей рельефа, мы получим завышенные 
расстояния для обеспечения допустимого уровня взаимных помех. Более приемлем второй вариант разделения 
на зоны обслуживания. В этом случае тщательно измеряют или рассчитывают параметры системы для 
определения минимального количества базовых станций, обеспечивающих удовлетворительное обслуживание 
абонентов на всей территории, определяют оптимальное место расположения базовой станции с учетом 
рельефа местности, возможность использования направленных антенн, пассивных ретрансляторов и смежных 
станций в момент пиковой нагрузки и т. д. Для оптимального (т. е. без перекрытия или пропусков участков) 
разделения территории на соты могут быть использованы такие фигуры как треугольник, квадрат и 
шестиугольник. Наиболее подходящей фигурой является шестиугольник, так он идеально вписывается в соту с 
антенной круговой направленности. 

Повторное использование частот. Основной идеей, на которой базируется принцип сотовой связи, 
является повторное использование частот в несмежных сотах [3]. Каждая из сот обслуживается своим 
передатчиком с невысокой мощностью и определенным набором доступных частот. Это позволяет без помех 
использовать повторно частоты каналов этого передатчика в другой, удаленной на определенное расстояние, 
соте. Пример построения сот при использовании семи частот представлен на рис. 1. Как было сказано, группа 
сот с различными наборами частот называется кластером. Определяющим его параметром является количество 
используемых в соседних сотах наборов частот. Базовые станции, на которых допускается повторное 
использование выделенного набора частот, удалены друг от друга на расстояние D, или на так называемый 
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«защитный интервал» (рис. 1.) [4], на котором перекрестные помехи минимальны. 
Величина D определяется, исходя из перекрестных 

помех между сотами с одинаковым набором частот. При 
этом оперируют не абсолютным значением D, а 
соотношением D/R, где R – радиус соты. Из соотношения 
находят необходимую мощность передатчика. Площадь 
покрытия базовой станции определяет также число 
абонентов, способных одновременно вести переговоры на 
всей территории обслуживания. Следовательно, 
уменьшение радиуса соты позволяет не только повысить 
эффективность использования выделенной полосы частот и 
увеличить абонентскую емкость системы, но и уменьшить 
мощность передатчиков и чувствительность приемников 
базовых и подвижных станций. 

 
Рис. 1. Базовые станции 

Важным достоинством сотовых сетей является возможность постепенного развертывания этих систем 
на обслуживаемой территории во времени и в пространстве, что позволяет использовать доходы, полученные 
при начале эксплуатации системы для ее развития. Основой этого служит принцип расщепления сот (рис. 1): 

При пространственном подходе учитывается территориальная загрузка сети (максимальная – в деловом 
центре, минимальная – в «спальных» районах и пригородах). В зависимости от этого и от возможности 
оператора в обеспечении качественного покрытия меняется коэффициент расщепления сот и R. 

Методы оптимизации и расчета характеристик сети. Решение радиотехнических проблем и 
планирование использования частот тесно взаимосвязаны и требуют оптимизации в соответствии с 
необходимыми для потребителя параметрами связи. Существует три пути усовершенствования: повышение 
пропускной способности без увеличения используемого ресурса, повышение надежности поддержания связи, 
повышение скорости передачи. 

Для получения оптимальных рабочих характеристик системы сотовой связи необходимо 
сбалансировать три основных параметра: зону покрытия, качество передачи речи и емкость сети. Поскольку 
они взаимосвязаны, оператору не удастся оптимизировать их одновременно. Из чего следует, что 
оптимизировать надо особо критичные показатели, такие как коэффициент повторного использования частот 
(существенно влияет на емкость системы), расстояние между элементами сети с одинаковыми списками частот 
и схемы распределения списков частот, как в кластере, так и вообще в сети. 

Одним из методов оптимизации является повышение эффективности использования спектра частот и 
повышение емкости сети [5]. Внедрение технологии повторного использования частот в сети сотовой связи 
повышает эффективность использования существующего радиочастотного диапазона и увеличивает емкость 
сети по сравнению с традиционными решениями, когда покрытие площади осуществляется одним передающим 
устройством на одной частоте. Однако в системах сотовой связи различных стандартов нельзя использовать все 
доступные частоты в каждой соте из-за возникновения взаимных помех. В целях сведения к минимуму их 
величины необходимо планировать доступные частоты для каждой соты. 

Для выбора оптимального соотношения между основными параметрами сотовой сети выполняют 
оптимизацию таких показателей эффективности сети как: соотношением D/R, коэффициент повторного 
использования частот ( повk ) и собственно коэффициента эффективности. Одним из перспективных способов 
оптимизации использования радио спектра, который будет рассмотрен ниже, является использование общего 
пула частот для всех операторов или в пределах кластера одного оператора. 

Снижение D/R и увеличение повk , достигается за счет снижения допустимого отношения сигнал-шум 
(применение цифровых методов передачи, помехоустойчивое кодирование и модуляция), или применения 
секторного обслуживания сот, это позволяет получить значение RD  минимально возможной (через одну 

соту), одновременно повышая повk . Эффективным способом снижения уровня помех может быть 
использование направленных секторных антенн с узкими диаграммами направленности, меньший угол так же 
позволяет использовать антенны с лучшей направленностью, что увеличивает дальность действия. В секторе 
такой направленной антенны сигнал излучается преимущественно в одну сторону, а уровень излучения в 
противоположном направлении сокращается до минимума. Повышение пропускной способности на 
ограниченном частотном спектре требует как можно более частого повторного использования частотных 
каналов в массиве сот и в то же время ограничения критичных областей помех. Одним из способов организации 
повторного использования частот, который применялся в аналоговых системах сотовой подвижной связи 
первого поколения, был способ, использующий антенны базовых станций с круговыми диаграммами 
направленности. Он предполагает передачу сигнала одинаковой мощности по всем направлениям, что для 
абонентских станций эквивалентно приему помех от всех базовых станций со всех направлений. Деление сот на 
секторы позволяет чаще применять частоты в сотах повторно. Общеизвестный способ повторного 
использования частот в организованных таким образом сотах основан на применении 3-секторных антенн для 
каждой базовой станции и трех соседних базовых станций с формированием ими девяти групп частот. В этом 
случае используются антенны с шириной диаграммы направленности 120° (рис. 2, а). 
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а) 120°      б) 60° 

Рис. 2. антенны с шириной диаграммы направленности 
 
Высокую эффективность использования полосы частот и, следовательно, высокое число абонентов 

сети, работающих в этой полосе, обеспечивает разработанный фирмой «Motorola» способ повторного 
использования частот, при котором задействуются две базовые станции [4]. При реализации этого способа 
каждая частота используется дважды в пределах кластера, состоящего из 4 сот; базовая станция каждой из них 
может работать на 12 частотах, используя антенны с диаграммой направленности шириной 60° (рис. 2, б). 
Данный вариант распределения частот по сотам кластера не является единственным возможным, но благодаря 
многовариантному чередованию частот, позволяет получить расстояние между секторами с одинаковыми 
частотами значительно больше D. Есть возможность построения 12 секторных базовых станций, при 
использовании антенн с диаграммой направленности шириной 30°, но на данный момент это существенно 
повышает стоимость базовой станции и схемы распределения частот в кластере, так как с ростом количества 
радиоустройств и секторов провайдер сталкивается с увеличением расходов на оборудование и его 
обслуживание. Кроме того, приходится решать вопросы, связанные с расширением инфраструктуры, такие, 
например, как аренда места на крышах. 

Для сотовой сети выбор оптимальной конфигурации очень важен [6], поскольку она определяет схему 
повторного использования частоты, которая воспроизводится по всей сети с минимальными изменениями, 
чтобы предотвратить возможные помехи. Именно возможность повторного применения одних и тех же частот 
определяет высокую эффективность использования частотного спектра в сотовых системах связи. Смежные 
базовые станции, использующие различные наборы частотных каналов, образуют группу из L  станций. Если 

каждой базовой станции выделяется набор из N  каналов с шириной полосы каждого kF , то общая ширина 
полосы, занимаемая системой сотовой связи, без учета перекрытия и промежутков между каналами составит:  

,k
пов

N LF F
k

 ⋅
= ⋅ 

 
  (1)

где  повk  является коэффициентом повторения частот. Из формулы (1) видно, что при жестко заданных 

kF , F и L  (зачастую определяются типом сотой связи), и заведомо ограниченному N , единственным 

вариантом оптимизации использования полосы частот является выбор системы с максимальным повk . Для 
расчета коэффициента повторения частот, в системах с разными вариантами повторного использования частот, 
можно воспользоваться выражением: 
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где  Dn  – количество секторов в соте, а Fn  – количество доступных частот в системе. Приведенное 
выражение оперирует параметрами в кластерах с одинаковыми сотами, для реальных систем требуется расчет 
средних параметров по кластеру. 

Для увеличения числа одновременно работающих абонентских станций можно использовать методики 
динамического распределения частотно-временного ресурса: пакетный режим передачи, предоставление 
каналов между абонентами в паузах речи (при использовании технологии DTX в речевых кодеках). 

Одним из самых перспективных методов рационального использования полосы частот является 
использование общего частотного пула между операторами. При таком подходе все операторы имеют общий 
пул частот (ОПЧ) и собственный пул частот (СПЧ). СПЧ используется для обменов системной информацией и 
поддержания в сети минимально не обходимого числа абонентов. ОПЧ используется для выделения списка 
частот, или их диапазонов, каждому из операторов в зависимости нагрузки на сеть. Данный метод исходит из 
неравномерности нагрузки на сети разных операторов. Для избежания отказа обслуживания в сети одного из 
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операторов, можно выполнять отзыв частотного ресурса из другой сети, пользуясь таблицей долей частотного 
ресурса каждого оператора. Дополнительным плюсом данной методики по всей вероятности, будет 
уменьшение конкуренции между операторами и повышение конкурентоспособности новых операторов. 

Для любой сотовой сети одной из важнейших характеристик является ее предельная емкость. Как 
правило, при хорошем территориально-частотном планировании сети максимально возможное число 
обслуживаемых в ней абонентов значительно (до 50 раз) больше числа организованных в сети каналов связи. 
Это вызвано тем, что радиоканалы жестко не закреплены за подвижными станциями, каждой из них может 
быть присвоен любой свободный канал из общего набора (в пределах соты). Кроме того, для определения 
емкости сети важен коэффициент повторного использования частот применяемого в ней стандарта. Общее 
число доступных каналов связи в сотовой сети (емкость сети) определяется формулой: 

,nkNLC повобщ ⋅⋅⋅=  

где  N – среднее количество каналов в соте; общL  – число сот в сети; повk  – коэффициент повторного 
использования частот; n  – коэффициент уплотнения канала. При расчете теоретической емкости сети 
необходимо учитывать, что реальная емкость зависит не только от числа организованных каналов, но и от 
территориального распределения трафика в часы максимальной нагрузки, а также от того, насколько хорошо 
ему соответствует организация сети. Однако решающее влияние на емкость сети оказывают два 
обстоятельства: диапазон выделенных частот (частотный ресурс) и способ организации радиоканалов. Реальная 
емкость сети тесно связана с эффективностью системы в целом. Для расчета эффективности системы, можно 
использовать критерий, основанный на соотношении емкости системы и ее площади по отношению к 
количеству секторов, то есть: 

,2M
SСSYSeff
⋅

=
 

где  effSYS  – эффективность, C  – общее число каналов трафика, S  – площадь зоны обслуживания, M  – 

общее число секторов в сети (рассчитывается как DnLM общ ⋅= ). Если рассмотреть идеальную сотовую сеть, 
состоящую из однотипных сот с одинаковым числом секторов, то эффективность системы в целом будет 
определяться эффективностью отдельно взятого сектора. Важнейшими техническими характеристиками 
сектора являются число каналов трафика N  (определяет максимальное число абонентов, которые могут 
обслуживаться данным сектором) и полезная площадь покрытия сектора secS . В результате, эффективность 

отдельного сектора может быть выражена как: .secSNSECeff ⋅= В идеальном случае, очевидно, общее число 

каналов трафика будет равно сумме каналов всех секторов: ,max MNC ⋅= а лучшим значением общей 
площади обслуживания будет произведение площади обслуживания одного сектора на их количество, то есть 

,sec
max MSS ⋅=  тогда effeff SYS

M
SС

M
SСSEC =

⋅
=

⋅

⋅
= 22

maxmax
. 

В реальности общая эффективность системы всегда хуже эффективности отдельно взятой соты. 
Причины этого, очевидно, кроятся в несоответствии общей емкости и покрытия сети простой сумме 
соответствующих характеристик отдельных секторов, причем в основном за счет некачественного покрытия. 
Понятно, что рассчитанная таким образом эффективность системы, является по своей природе статичной и не 
учитывает динамичность нагрузки и специфику той или иной сети (например, функции handover, в процессе 
работы которой одному абоненту может выделяться большое количество частот). 

Выводы. Конечно, в мире нет ничего идеального. Рассмотренные выше сотовые системы не 
исключение. При их проектировании необходимо учитывать множество взаимозависимых параметров. В 
данной работе рассматриваются принципы построения сотовых сетей, и обобщаются методы оптимизации и 
расчета критичных параметров сотовых сетей. Предложенные уравнения для расчета характеристик сети 
позволяют сравнить разные системы и выбрать оптимальную. Рассматриваются новые методы оптимизации, не 
встречавшиеся ранее. Реализации конкретных технологий и стандартов – будь то GSM, CDMA, CDMA2000, в 
общем, укладываются в рамки описанных методов оптимизации и расчетов параметров. Однако для каждого из 
этих стандартов существуют свои особенности, которые в некоторых случаях предусматривают дополнения к 
данному материалу (иногда попросту необходимые), или же наоборот – принципиально не используют 
названные элементы. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ МУЛЬТИХВИЛЕВИХ ОПТИЧНИХ МЕРЕЖ 
 
В даній роботі представлена модель системи зі спектральним ущільненням каналів (WDM/DWDM), 

яка дозволяє оцінити вплив перехресних міжканальних завад, нелінійних адетивних завад та власних завад в 
мультихвилевій оптичній мережі (MONET), а також запропонований матричний метод аналізу оптичних 
мереж. 

 
Вступ 
Для вирішення проблеми підвищення швидкості передавання використовуються нові технології, 

зокрема технологія мультиплексуваня за довжиною хвилі (WDM – Wavelength Division Multiplexing) та 
щільного мультиплексуваня за довжиною хвилі (DWDM – Dence Wavelength Division Multiplexing), для якої 
створене оптичне волокно з ненулевою дисперсією в робочій смузі довжин хвиль (Рекомендація Міжнародного 
союзу електрозв’язку G655). 

Існуючі системи передавання працюють зі швидкостями 40 Гбіт/с і вище на одній довжині хвилі [1]. На 
таких швидкостях суттєвою стає проблема дисперсії сигналів, нелінійних ефектів, перехресних завад, шумів, в 
лінійному тракті ВОЛЗ. Особливо це відчутно в третьому вікні прозорості (1,55 мкм), тому що довжини 
регенераційних або підсилювальних дільниць при цьому становлять близько 100 кілометрів. Діапазон довжини 
робочих хвиль в околі 1,55 мкм має переваги порівняно з іншими діапазонами завдяки низькому загасанню та 
існуванню підсилювачів на волокнах, легованих ербієм (EFDA), які працюють саме в цьому діапазоні. При 
використанні EFDA відбувається підсилення сигналу без корекції його форми. 

Використання систем DWDM на існуючих ВОЛЗ забезпечує значну економію коштів порівняно з 
прокладкою нових ВОЛЗ. В Україні вже введено в експлуатацію магістральні DWDM, побудовані за кільцевою 
топологією [2]. Оскільки мережі DWDM складаються з великої кількості компонентів, які працюють як одне 
ціле. Переконатися в їх правильній роботі на старих ОВ доволі складна задача, оскільки в більшості випадках 
спрогнозувати роботу системи є неможливо, виходячи з характеристик кожного компонента, для цього 
необхідно проводити дослідження системи в цілому. 

Модель та матричний аналіз бахатохвилевої оптичної мережі 
Основним системним параметром, що характеризує якісні характеристики системи з цифровим 

методом передачі є коефіцієнт помилок Кпом (BER – Bit Error Rate) або імовірності помилки Рпом, що виникають 
в процесі передачі деякого числа повідомлень (біт інформації). Імовірність помилок можна інтерпретувати як 
функцію від сигнал/шум (с/ш), тобто Pпом=f (с/ш). Для двійкових цифрових каналів такою функцією є функція 
Крампа, що протабульована та широко використовується в інженерних розрахунках. Таким чином розрахунок 
Рпом еквівалентний розрахунку с/ш, а це, у свою чергу, реалізується за допомогою аналізу загальних шумів 
каналу системи, до складу яких включаються перехресні завади, шуми апаратури волокна і т.д. 

Отже, для розрахунку якісного показника роботи системи передавання інформації, а саме коефіцієнта 
помилок на виході, існує формула:  
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де  Q – “Q– фактор” системи. 
“Q – фактор” – це системний параметр, що визначається статистичними закономірностями на 

приймальному кінці системи при прийнятті рішень щодо рівня сигналу у кожен момент часу. Ці закономірності 
враховують всі шуми системи. В свою чергу, існує аналітичний запис для знаходження величини Q – фактора:  
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де  Pc – потужність сигналу; 
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Pш – потужність шуму; 
∆ν – ширина смуги випромінення лазера. 
Таким чином, для визначення коефіцієнта помилок Кпом оптичної системи передачі даних необхідно 

визначити відношення с/ш (OSNR – Optical Signal– to– Noise Ratio) на виході системи див. рис. 1 
 

 
Рис. 1. DWDM система з топологією точка– точка (Pin– потужність вхідного сигналу, NF – шум – фактор) 

 
Сумарний с/ш (OSNR∑) системи можна виразити наступним чином [3]:  

nOSNROSNROSNROSNR
1111

21

+++=
∑

L

, 
 (3)

де  OSNRn – с/ш компонентів DWDM системи і виражаються за формулою [3]. 

ASE

in
P
POSNR = .  (4)

Отже, проаналізувавши вираз (3), систему зі спектральним ущільненням каналів можна представити 
лінійним рівнянням:  

OSNR
xaxaxaxa ii

1
332211 =⋅⋅+⋅+⋅ L ,  (5)

де  аi – власні шуми i– го компонента системи; 
хi – обернена величина потужності сигналу на вході в i – й компонент системи. 
Оскільки коефіцієнт аi характеризує власні завади і – го компонента то аi являється функцією 

параметрів i– го компонента і може бути виражена: )(
→

= ii fa β , де 
→

iβ  – вектор параметрів і – го компонента. 
Для представлення j каналів системи зі спектральним ущільненням необхідно записати систему рівнянь:  
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Для визначення потужності вхідних сигналів на різних довжинах хвиль для кожного компонента 
системи можна використати матричний метод. На основі аналізу транспортної оптичної мережі зі спектральним 
ущільненням каналів можна задати матрицю А. 
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де аj, i – елемент матриці, що характеризує власні завади і– го компонента на j – му каналі. 
Після визначення матриці А необхідно ініціалізувати матрицю стовпець OSNR (8). Матрицю OSNR 

можна визначити, знаючи необхідний рівень Кпом з формул (1). 
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де  OSNRj – величина, що рівна 1/ (с/ш) на вході у фотоприймач для p – каналу. 
В результаті перемноження матриць А– 1 і OSNR (8) отримаємо матрицю стовпець Х (9), яка буде 

складатися з набору потужностей хj (де j – номер ефекту). Мінімальний елемент матриці хj буде означати 
максимальну потужність яку можна ввести у волокно для j – го каналу, щоб відношення сигнал/шум не 
перевищувало задане (OSNRj)  

OSNRAX ⋅= −1 .  (9)
Після визначення матриці Х необхідно проаналізувати елементи матриці Х за критерієм максимуму 

),max( ,,21 nxxx L  Індекс мінімального елемента буде вказувати на компонент, який найбільше впливає на 
погіршення відношення с/ш в DWDM – тракті. 
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Визначивши компонент (хі), який найбільше погіршує відношення сигнал/шум в каналі, необхідно 

проаналізувати коефіцієнт аi, j, який визначає залежність показників якості системи від параметрів i
→
β . Задача 

визначення ефекту, який найбільше впливає на відношення с/ш на виході системи з спектральним ущільненням 

каналів зводиться до визначення коефіцієнтів аj, і матриці А при заданому вектору параметрів n
→
β . А задача 

оптимізації DWDM – тракту зводиться до оптимізації параметрів вектора n
→
β . В даному випадку доцільно 

використовувати багатокритеріальну оптимізацію DWDM – тракту. 
 
Моделювання та дослідження мультихвилевої оптичної мережі 
Моделювання мультихвилевої оптичної мережі (MONET – Multiwavelength Optical Networks) 

відбувається у три етапи. На першому етапі необхідно визначити оптичний шлях між вузлами, що передають 
дані, як показано на рис. 2 в даному випадку – вузли 1 і 5 [4]. 

 
Рис. 2. Топологія мультихвилевої оптичної мережі (MONET) 

 

 
1. Стимульоване Брілюенівське розсіювання (SBS – Stimulated Brillouin Scattering); 

2. Романівське розсіювання (SRS – Stimulated Raman Scattering); 
3. Чотирихвильове змішування (ЧХЗ) (FWM – Four Wave Mixing); 

4. Дисперсія; 
5. Фазова самомодуляція (SMP – Self – Phase Modulation) 

6. Перехресна фазова само модуляція (XPM – Cross Phase Modulation) 
7. Інтермодуляція (IM – Inter Modulation) 

8. Модуляція нестабільності (MI – Modulation Instabiling) 
Рис. 3. Еквівалентна схема оптичного каналу 

 
На другому етапі необхідно визначити еквівалентну схему оптичного каналу передачі даних між 
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заданою парою вузлів (рис. 3). В даному випадку немає значення яким методом вибраний шлях, основне 
значення для моделі мають вузли і відстані та компоненти між цими вузлами. Для прости моделювання 
вважаємо відстані між підсилювачами в мережі однаковими і обладнання компонентів мережі однотипне. 

Третій етап моделювання складається з формування матриці (6) для оптичного каналу, таким чином 
отримаємо систему лінійних рівнянь, котра описує оптичний канал мультихвилевої оптичної мережі. Для цього 
необхідно визначити елементи матриці (аi, j). 

Для проведення моделювання була вибрана тестова мережа (див. рис. 2) з наступними параметрами: 
джерело сигналу лазер (EFL) з шириною смуги випромінення 0,1 нм, потужність джерела випромінення 10 мВт. 
на канал, затухання волокна 0,2 дБ/км, довжина секцій 30 км, кількість каналів 40. Отже, для оптичного каналу 
(див. рис. 3) система рівнянь (6) буде мати вигляд:  
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Елемент системи складається з коефіцієнта та хі, коефіцієнт в свою чергу складається з двох добутків 
перший кількість таких елементів в оптичному каналі, другий – власні завади копонента. 

Оскільки кожне рівняння системи (11) характеризує оптичний канал на іншій довжині хвилі, а хі – 
характеризує параметри компонентів оптичного каналу, то можна знайти спільні властивості компонентів 
оптичного каналу (див. рис. 4). 

 
Рис. 4. Графічне представлення лінійних рівнянь системи еквівалентного оптичного каналу 

 
З рисунку 4 видно, що існує єдина точка перетину рівнянь системи (Тпер), яка характеризує систему в 

цілому та зв’язана з показником якості системи (OSNR) наступним виразом OSNR=1/Tпер. На рисунку 5а 
показана залежність Тпер від кількості вузлів в мережі, залежність показує, що сигнал накопичує шум 
внаслідок проходження по оптичному каналі, без 3G регенераторів, таким чином існує залежність між BER та 
кількістю вузлів в оптичному каналі та мультихвилевій оптичній мережі (див. рис. 5б). Таким чином MONET 
обмежена кількістю вузлів в мережі і ця межа буде залежати від характеристик оптичних компонентів, а саме їх 

параметрів i
→
β . 

 

 
Рис. 5. Залежність точки перетину рівнянь системи та її еквівалента BER від кількості вузлів в мережі 
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Даний підхід дозволяє суттєво зменшити час моделювання, оскільки замість моделювання всієї мережі 
моделюється еквівалентний оптичних канал. 

Висновок 
В роботі запропонована модель, котра дозволяє оцінити BER модельованої мережі, а також оцінити 

можливість збільшення кількості вузлів в мережі та їх вплив на BER Приведені результати моделювання завад 
та шумів тестової мультихвилевої оптичної мережі, показано залежність BER від кількості вузлів в мережі. 
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СЕРВЕР ДОДАТКІВ ЯК СТРИЖЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ  
АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНИХ РОЗРАХУНКІВ  

ЗА ІНФОРМАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ 
 
Розглянута трирівнева архітектура «Клієнт – Сервер додатків – Сервер баз даних» автоматизованої 

системи комплексних розрахунків, за послуги зв’язку. 
 
Призначення системи. Автоматизована система комплексних розрахунків (АСКР) являє собою 

автоматизировану систему обробки інформації і призначена для: реєстрації й обліку абонентів операторів 
зв’язку; обліку обсягу і номенклатури надаваних послуг зв’язку і розрахунку їх вартості; формування рахунків 
та інших вихідних документів; реєстрації і контролю оплат за надані послуги зв’язку; забезпечення 
автоматизованої процедури розрахунків оператора зв’язку з іншими операторами зв’язку; забезпечення 
контролю, аналізу й управління процесом надання послуг абонентам; формування статистичної звітності і т.п. 

Для виконання вищевказаних дій програмне забезпечення вирішує задачі одержання інформації про 
послуги, розрахунки для будь-яких типів послуг, ведення нарахувань і оплат абонентів на основі конкретних 
показників, а також проведення розрахунків з іншими операторами зв’язку. 

Оптимізований режим рівнобіжної роботи великої кількості користувачів з розвинутою системою 
транзакційної обробки, ефективні інструменти для розмежування доступу до БД забезпечують численним 
користувачам можливість ефективної роботи. Підтримка широкого діапазону апаратно-програмних платформ і 
реалізація розподіленої обробки даних забезпечують високу доступність як системи в цілому, так і окремих її 
компонентів. 

Автоматизована система комплексних розрахунків будується за трирівневою архітектурою «Клієнт – 
Сервер додатків – Сервер баз даних». Загальна архітектура АСКР представлена на рис. 1. 

Сервер баз даних відповідає за збереження й обробку інформації. На сервері додатків (рис. 2) 
знаходиться бізнес-логіка (функціональність) АСКР у вигляді програмних компонентів, а також інтерфейси 
взаємодії із зовнішніми і суміжними системами. Сервер додатків взаємодіє із сервером баз даних, обробляє 
дані, що надходять від користувачів системи, посилає запити до СКБД, обробляє результати і передає 
інформацію клієнтам. Серверна підсистема (сервер баз даних, сервер додатків) функціонує в складі програмно-
технічного комплексу розрахункового центру обласного рівня. 
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Рис. 1. Загальна архітектура системи 

 

 
Рис. 2. Архітектура сервера додатків 
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Інтерфейс взаємодії з кінцевими користувачами реалізується у вигляді автоматизованих робочих місць 
(АРМ) операторів АСКР, що забезпечують доступ користувачів до різних функціональних можливостей АСКР. 

Серверний комплекс є централізованим місцем збереження й обробки інформації, що надходить від 
підрозділів філії, і складається із сервера баз даних і сервера додатків, що з’єднані між собою за допомогою 
високошвидкісного каналу зв’язку. Серверний комплекс повинен розташовуватися в спеціально обладнаному 
приміщенні в обласному центрі. Розрахунковий комплекс і робочі станції кінцевих користувачів з’єднуються за 
допомогою корпоративної мережі передачі інформації (або локальної) зі швидкістю передачі даних не менше 
128 Кбіт/с для великих центрів і цехів, і не менше 64 Кбіт/с для інших. У випадку виходу з ладу каналів зв’язку, 
використовуються резервні. 

Віддалені АРМ операторів пунктів прийому платежів (ППП) можуть з’єднуватися з розрахунковим 
комплексом за допомогою модемного зв’язку. Для організації модемного зв’язку використовуються виділені 
лінії і модеми зі швидкістю передачі даних не менше 14,4 Кбіт/с. У випадку наявності декількох робочих місць, 
вони з’єднуються локальною мережею і використовують один загальний модемний зв’язок із сервером 
додатків. При цьому комп’ютер, через який здійснюється обмін даними, повинен бути більш потужним, ніж 
інші. При наявності більше двох робочих місць канал повинен бути розширений до 28,8 Кбіт/с. У випадку 
тимчасової відсутності зв’язку із сервером АСКР, прийом оплати від абонентів здійснюється в режимі off-line з 
передачею даних на сервер після відновлення зв’язку. 

Робочі місця операторів по прийому платежів можуть комплектуватися матричним принтером. При 
цьому з’являється можливість друкувати квитанції про оплату, довідкову інформацію, звіти і т.п. У складі 
розрахункового центра може бути один мережний принтер, на якому здійснюється видрук всіх документів. 
Можлива робота системи з іншими видами принтерів. 

Інформаційне і програмне забезпечення. Інформаційне забезпечення АСКР містить СКБД, довідники 
локального і централізованого рівнів, інтерфейси взаємодії з іншими системами, файли даних операційної 
системи, що служать для обміну даними, і т.п. Програмне забезпечення системи складається з 
загальносистемного і прикладного програмного забезпечення. 

Загальносистемне програмне забезпечення включає: операційні системи сервера баз даних; сервер 
додатків; АРМ персоналу; СКБД; мережне програмне забезпечення; комунікаційне програмне забезпечення. 

Прикладне програмне забезпечення складається з наступних програм: АРМ адміністратора АСКР; 
універсальне АРМ оператора АСКР; АРМ оператора прийому платежів; АРМ настроювання модуля прийому 
платежів; ПЗ сервера додатків АСКР. 

Універсальне АРМ оператора АСКР формується і налаштовується залежно від привілеїв доступу 
користувача до різних функцій АСКР. Система забезпечує налаштування і виконання технологічних процесів 
на вибір автоматично або за графіком. Реалізовано функцію пакетного формування різної звітної документації. 

ПЗ сервера додатків виконує наступні функції: підключення і взаємодії із СУБД; централізованого 
відновлення ПЗ кінцевих користувачів; забезпечення доступу користувачів до різних функцій системи залежно 
від прав доступу, наданих адміністратором системи; забезпечення доступу до функцій системи, зв’язаних з 
тарифікацією послуг; формування звітної інформації; взаємодії з зовнішніми системами, суміжними або 
автономними підсистемами. 

Клієнтське ПЗ забезпечує роботу користувачів у зручному графічному інтерфейсі і виконує такі 
функції: підключення і взаємодії із сервером додатків; перегляду, введення і редагування даних за допомогою 
графічного інтерфейсу; виконання сервісних функцій (пошук, фільтрація, сортування, вибір даних за умовою); 
створення форм звітів і видача різноманітної звітної інформації. 

Ядром сервера додатків є COM+ об’єкти – менеджер об’єктів, до функцій якого входить: кешування 
з’єднань із БД; надання методів для роботи з БД; COM+ компонент прийому платежів. 

Взаємодія з платформою інформаційного обміну (ПІО) організовано відповідно до вимог ВАТ 
«Укртелеком» і реалізація задач розподілена по об’єктах у такий спосіб: Web-сервіс прийому НДІ; Web-сервіс 
публікації даних АСКР; Web-сервіс виконання задач РОІ. 

Web-сервіс прийому НДІ – об’єкт, що реалізує інтерфейс Replication Package Consumer, виконує 
прийом реплік від “Менеджера реплікації” і актуалізує їх у локальній базі даних АСКР. 

Web-сервіс публікації даних АСКР – об’єкт, що надає інформацію про абонента і технічні засоби, 
інформацію про відключення, що реалізує взаємний інформаційний обмін АСТЛО і АСКР по роботі з новими 
установками, зняттями, іншими видами спільних робіт. Реалізує інтерфейс Billing SOAP. 

Web-сервіс виконання задач РОІ – об’єкт, що реалізує інтерфейси Information Receiverи і Information 
Transmitter. Надає інформацію для СППР про взаєморозрахунки і дебіторську заборгованість, інформацію про 
нові підключення, нові і оновлені договори, нові дзвінки Dialup. 

Основні технічні рішення. Система побудована на основі трирівневої архітектури. Як засоби 
розробки клієнтської частини прикладного програмного забезпечення і програмного забезпечення сервера 
прикладних програм АСКР використовуються продукти Sybase Power Builder 9.0 і Borland Delphi 7. 

Для організації трирівневої архітектури системи як сервер додатків використовується ПЗ Sybase 
Enterprise Application Server 5.1. Для організації збереження й обробки інформації використовується СКБД 
Oracle 9і Enterprise Edition Release 2. 

Як протокол обміну між клієнтським прикладним програмним забезпеченням і сервером додатків 
використовується протокол IIOP. Для передачі файлів з даними (дані про погодинний облік міських і 
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міжміських з’єднань і т.п.) використовуються мережні протоколи на основі TCP/IP. Інформаційний обмін із 
суміжними системами реалізується за допомогою технології Web-сервісів на основі протоколу SOAP. 

Як сервер додатків використовується Sybase Enterprise Application Server 5.1 (EAS). Ядром EAS є 
програмний продукт, що реалізує функціональність сервера додатків – Jaguar CTS (Component Transaction 
Server). Jaguar CTS являє собою середовище запуску і виконання модулів, у яких реалізована бізнес-логіка з 
підтримкою їх відмовостійкості і контролем за виконанням. EAS забезпечує організацію сеансу зв’язку з 
клієнтським ПЗ, під час якої клієнтські запити керують поведінкою бізнес-операцій на сервері. 

Як одиниця програмного коду, що може виконуватися сервером, використовуються компоненти. 
Кожен компонент EAS має набір об’єктних інтерфейсів, що експортуються в клієнтське ПЗ і використовуються 
для створення екземплярів компонентів. Надалі клієнтське ПЗ викликає методи компонента, використовуючи 
протокол зв’язку із сервером. Як базовий протокол взаємодії з EAS використовується CORBA – спільний 
протокол IIOP. 

Кожен екземпляр компонента виконується в окремій задачі і не може випадково впливати на інші 
компоненти. Сервер EAS містить пул компонентів, що динамічно створює або видалює компоненти залежно від 
необхідної їхньої кількості на даний момент часу і наявних апаратних ресурсів. EAS зберігає інформацію про 
встановлені компоненти, варіанти їхнього завантаження і доступні для роботи інтерфейси в репозиторії 
компонентів. 

Клієнтська частина ПЗ сервера додатків дозволяє максимально спростити процедуру підключення до 
сервера і використання компонентів шляхом використання спеціальної заглушки, що виконує основні операції 
по взаємодії із сервером. 

EAS містить широкий набір можливостей для роботи з інтернет-клієнтами, вбудований 
багатофункціональний WEB-сервер і можливість використання готових компонентів для створення WEB-
сервісів. Як основу для побудови інтернет-клієнта можуть використовуватися Java-аплети, компоненти Active 
або Html Data Window, створені в середовищі PowerBuilder. EAS підтримує механізми динамічного створення 
HTML-сторінок. 

Компоненти сервера додатків. Як компонент EAS може використовуватися програмний код, 
написаний на різних мовах програмування з використанням різних технологій. 

Невізуальні об’єкти PowerBuilder (NVUO). Практично будь-який об’єкт, створений у середовищі 
PowerBuilder, здатний виконувати роль компонента сервера додатків, якщо він не містить методів візуального 
відображення інформації. Середовище PowerBuilder автоматично виконує дії по перенесенню об’єкта на сервер, 
підтримує його налагодження в разі потреби і т.п. На сервері додатків об’єкти NVUO представляються у 
вигляді скомпільованого машинно-незалежного Р-коду у вигляді PBD- модулів. 

Java класи і компоненти Enterprise Java Beans. Сервер EAS дозволяє використовувати як компоненти 
модулі, написані мовою програмування Java. Це може бути як звичайний Java-клас, так і серверний компонент, 
що відповідає стандарту Enterprise Java Beans. В обох випадках гарантується повна машинно-незалежність і 
максимальна маштабованість створених компонентів. 

Версія сервера додатків Jaguar для операційних систем Windows цілком підтримує Сома-технологію. 
Для створення Сомів-об’єктів і їхнє підключення до сервера додатків можна використовувати будь-яке 
середовище, сумісне з технологіями Microsoft. 

При використанні бібліотек, що поставляються з EAS, можна компілювати програмний код на мовах С, 
С++ у вигляді серверних компонентів. У комплект EAS входить спеціальна програма Application Integrator, що 
дозволяє використовувати у вигляді компонентів збережені процедури БД і код, написаний мовою Cobol. 

Клієнтські програми. Доступ із клієнтських програм до встановлених на EAS компонентів 
здійснюється з використанням протоколу IIOP і вимагає наявності на клієнтській частині ORB-клієнта. У 
комплекті з EAS поставляється набір реалізацій ORB-клієнтів, призначених для забезпечення прозорого 
доступу клієнтських програм до EAS. Реалізація ORB-клієнта в продуктах Sybase також підтримує тунельність 
протоколу IIOP через стандартний http- протокол. 

ORB-клієнт вбудований в середовище PowerBuilder, тому підключення до сервера додатків з 
клієнтського ПЗ, реалізоване у середовищі PowerBuilder, і немає потреби у встановленні додаткового ПЗ. 

Для Active-клієнтів існує спеціальна Active-заглушка, що дозволяє реалізувати підключення до сервера 
додатків як до звичайного Сома-сервера і працювати з різними серверними об’єктами як з локальними Сомами-
об’єктами. Active-заглушка самостійно реалізує підключення до сервера додатків по протоколу IIOP. 
Інтерфейси серверних компонентів являють собою Соми-інтерфейси. Інформація для ініціалізації компонента і 
набір існуючих методів зберігається в реєстрі операційної системи. 

Клієнтська частина ПЗ АСКР реалізована в середовищах Sybase PowerBuilder 9.0 і Borland Delphi 7. 
Клієнт, реалізований у середовищі Delphi, вимагає наявності Active-заглушки і супутніх файлів на машині 
клієнта. Усі необхідні файли включаються у відповідний пакет інсталяції програмного забезпечення. 

Вимоги до серверного комплексу АСКР. Платформою серверного комплексу АСКР (DB Server) 
повинен бути кластер у стартовій конфігурації з двох вузлів і можливістю розширення до 16-и вузлів. 
Характеристики кожного з вузлів не нижче: 

- процесор – 4* Xeon MP 2-3 Ггц (2 * Itanium 2 1-1.4 Ггц); 
- оперативна пам’ять – не менше 4 Гб (з можливістю розширення до 16 Гб); 
- шина – PCI 133 або більш продуктивна; 
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- диск SCSI 36– 72 Гб; 
- серверні мережні адаптери Ethernet; 
- адаптери Fibre Chanel (SAN, SCSI і т.п.) для підключення дискового масиву; 
- не менше двох блоків живлення «гарячої» заміни в кожному модулі; 
- система безперебійного живлення. 
Дискова підсистема – окремий загальний дисковий масив RAID рівня 1+0, підключений устаткуванням 

Fibre Chanel (SAN, SCSI і т.п.) до кожного з вузлів кластера, ємністю не менше 288 ГБ (8*72 ГБ), з можливістю 
збільшення ємності в процесі експлуатації до 1022 ГБ (14*146 ГБ), контролер – двоканальний Ultra 320 SCSI, 
кеш – не менше 128 МБ; всі диски з можливістю «гарячої» заміни, не менше двох блоків живлення «гарячої» 
заміни, можливість «гарячої» заміни вентиляторів. 

Система резервного копіювання повинна складатися як мінімум з 2– х окремих стратегій резервного 
копіювання: 

- Дискова система недорогих (IDE або SATA) дисків для резервного копіювання ємністю 0,5– 2Тб і 
пристрою DVD– RW, і/або бібліотеки резервного копіювання на магнітній стрічці. Ці пристрої повинні бути 
підключені до одного з вузлів, з якого буде проводитися копіювання. 

- Окремий сервер, розміщений територіально в іншому приміщенні (на території іншого центру, і 
ін.), для підтримки «гарячої» резервної копії на випадок різних критичних ситуацій (пожежа, стихійне лихо і 
т.п.). Сервер резервного копіювання повинен бути підключений до основного сервера зі швидкістю не менше 
100 Мб/с. 

Характеристики кожного з вузлів кластера не нижче: процесор – 1* Xeon 0.9 – 2.6 Ггц; оперативна 
пам’ять – не менше 4 Гб (з можливістю розширення до 8 Гб); шина – PCI 133 або більш продуктивна; дисковий 
масив SCSI обсягом не менше 288 ГБ (4*72 ГБ) у стартовій конфігурації з можливістю збільшення ємності в 
процесі експлуатації до 1022 ГБ (7*146 ГБ); серверний мережний адаптер Ethernet; система резервування 
живлення і система безперебійного живлення. 

Сервер додатків може бути організований як кластер, у якому відбувається балансування навантаження 
і забезпечується гарантоване обслуговування користувачів, або як окремий сервер з обов’язковою наявністю 
резервного, котрий здатний дублювати його функціональність у потрібний час. 

Характеристики основного (і резервного) сервера додатків: 
- процесор – 2* Xeon MP; 
- оперативна пам’ять – не менше 4 Гб (з можливістю розширення до 8 Гб); 
- шина – PCI 133 або більш продуктивна; 
- система збереження – Hard Disk Array 73GB x 2 шт.; 
- не менше двох блоків живлення «гарячої» заміни; 
- система безперебійного живлення; 
- пристрій CD– RW/DVD– RW для резервного копіювання. 
Висновки. Трирівнева архітектура «Клієнт – Сервер додатків – Сервер баз даних» на даний час є 

найбільш ефективною моделлю організації інформаційної системи (ІС). Оптимізований 
багатокористувальницький режим роботи з розвиненою системою транзакційної обробки, ефективні 
інструменти для розмежування доступу до БД забезпечують численним користувачам можливість ефективної 
роботи. Підтримка широкого діапазону апаратно– програмних платформ і реалізація розподіленої обробки 
даних забезпечують високу доступність як системи в цілому, так і окремих її компонентів. 
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РОЗРАХУНОК ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ  

ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ SDH МЕРЕЖ 
 
В статті розглядаються основні аспекти проектування транспортних мереж. Запропонована на 

основі розрахунків з використанням матриць тяжіння схема топології транспортної мережі Марокко. 
Проаналізовано ефективність застосування методів резервування потоків. 

 
Вступ 
Об’єднані інформаційні потоки від різних джерел і служб відіграють ключову роль в сучасних 

телекомунікаціях і є необхідною основою успішного розвитку бізнесу як для операторів зв’язку, так і для 
організацій, що використовують сучасні технології інформаційного обміну. Для побудови транспортних мереж 
широко використовується технологія SDH. Вона характеризується відносно низькою вартістю, простотою, 
високою надійністю, підтримкою широкого діапазону швидкостей, гнучкістю управління, прозорістю для 
передачі будь-кого трафіка, простотою нарощування потужності і володіє багатьма іншими важливими 
якостями. Проблеми проектування мережі можуть торкнутися мережевої топології, розмірів та стратегії 
планування мережі. Дана стаття торкається вивчення проблем вибору топологій мереж, що забезпечує 
визначені умови доступу. Дані проблеми є найбільш поширеними в галузі телекомунікацій. Доступ в мережі 
має гарантувати якомога вищий ступінь безпеки і надійності. Одна з проблем, що часто зустрічається при 
проектуванні мережі – це визначення потужності потоків мережі. Вона може бути об’єднана з проблемою, що 
передбачає визначення топології мережі. Проблема визначення потокової потужності мережі вимагає 
розрахунків величини мережевого трафіку. 

Аналіз пропускної здатності 
Однією з найбільш складних задач, що вирішуються при побудові мереж зв’язку, є прогнозування 

трафіка. Правильне прогнозування дозволяє з самого початку вибрати оптимальну пропускну здатність і 
структуру транспортної мережі, так як будь-яка перебудова принципово пов’язана з додатковими витратами. 
Відомі методи передбачення графіка, що базуються на тих чи інших методах екстраполяції функції, дають 
задовільну точність тільки при умові, що в майбутньому зберігаються ті самі чи близькі до них умови розвитку, 
що і в попередньому досить тривалому часовому інтервалі. Оскільки ці вимоги ніколи не виконуються в повній 
мірі, розробниками мереж зв’язку пропонуються різноманітні методи багатократного збільшення пропускної 
здатності мережі без суттєвих затрат на модернізацію досить дорогих лінійно-кабельних споруд. З точки зору 
динамічного збільшення пропускної здатності легко помітити переваги саме оптичного середовища передачі. 

Пропускна здатність транспортної мережі може бути визначена при наступних вихідних даних: 
- види служб: телефонія (інтерактивна мова, аудіо конференції); Інтернет (відеотелефон, 

відеоконференції, телемедицина, телеосвіта, ігри, робота на відстані, електронна комерція, підготовка програм 
для теле- і радіомовлення, спільна робота локальних мереж, віртуальні корпоративні мережі, електронна 
пошта); передача даних (факс, передача файлів); 

- населення (N) і телефонна густина (Т); 
- міжміське і міжнародне навантаження (Е) в годину найбільшого навантаження (ГНH) від одного 

телефонного апарату становить 0,05 Ерл; 
- коефіцієнт збільшення загальної кількості телефонів за рахунок мобільних телефонів; 
- еквівалентна швидкість передачі мовного повідомлення – 16 Кбіт/с; 
- кількість користувачів Інтернет; при різних видах навантаження Ерл в ГНН і швидкості передачі; 
- навантаження (в одиницях вимірювання швидкості передачі) розраховується за формулою: 

YdNEVY +⋅⋅= ,  (1) 
де V – швидкість передачі; Е – навантаження в ГНН; N – кількість користувачів; Yd – навантаження 

служб передачі даних (5 % від телефонного навантаження). 
Навантаження на транспортній мережі зв’язку буде визначатися потоками Інтернету для частки DSL 

користувачів мережі Інтернет при швидкості прийому/передачі 4 Мбіт/с з нормою навантаження 0,3 Е та 
швидкості 256 Кбіт/с з нормою навантаження 0,15 Е. 

Для розрахунку навантаження у вузлах мережі задамо сумарний вихідний трафік від абонентів у вузлах 
мережі Марокко у вигляді матриці вихідного трафіка (Sij =S) для N вузлів мережі (і=j=1, …N): 

 

 

 (2)
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 (3)

У діагональних елементах матриці S задано вихідний трафік відповідних вузлів. 
Розподіл навантаження між вузлами, і оптимізація топології транспортної мережі 
Для визначення розподілу навантаження між вузлами проектованої мережі необхідно визначити 

кількість інформації, яка передається з одного вузла в інший. Побудуємо матрицю тяжіння. Кількість 
інформації, яка передається з i-о вузла в j-й вузол буде визначатись за формулою:  

i
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 (4)

де  γ – інтенсивність навантаження між вузлами. 
Тобто для першого каналу:  

 
 (5)

Кожний елемент тяжіння матриці визначає трафік між усіма вузлами транспортної мережі. На основі 
матриці розподілення трафіка (тяжіння) розраховують нормовану (число цифрових потоків Е1) матрицю 
розподілу трафіка між вузлами мережі. Це дозволяє розрахувати навантаження між вузлами мережі у вигляді 
цифрових потоків NіхE1, де і=1,2,3,.. – k – номер тракту, і визначити ємність магістралі мережі в цифрових 
потоках рівня SТМ-N (N=1,4,...,256) [1]. 

Матриця pозподілу навантаження між вузлами мережі. 
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Рис. 1. Схема організації зв’язку між вузлами мережі Марокко 
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Рис. 2. Порівняльна оцінка завантаження смуги пропускання транспортної 
мережі від методу резервування та способу об’єднання оптичних кілець 

 
На основі проведеного розрахунку розподілу трафіку між вузлами запропоновано використати 

топологію транспортної мережі Марокко (рис. 1), яка містить сім з’єднаних кілець зі спільним ребром. 
Транспортні кільця, згідно з розрахунками, що проведені в матрицях pозподілу навантаження мережі 
побудовані з використанням обладнання транспортних модулів SТМ-4 і SТМ-16. В кожному вузлі буде 
розміщений набір мультиплексорів, який буде формувати потоки рівня SТМ-1,SТМ-4 і STM-16. 

Технічний підхід до вибору способів з’єднання кілець та оптимізації топології мережі вимагає аналізу 
ефективності використання смуги пропускання та коефіцієнту завантаження при різних методах резервування 
SNCP та MS SPRing. 

Проведені дослідження показують (див. рис. 2), що в системі взаємозв’язаних кілець оптимізація 
досягається мінімізацією передачі транзитного трафіка. Найбільший ефект від оптимізації SDH мереж 
забезпечується оптимізацією кільцевих структур типу MS-SPRing. Зниження затрат досягається шляхом 
мінімізації максимального завантаження ребра в кожному кільці, згідно з якими визначається резервна ємність 
мережі. Мінімізація максимального завантаження ребра досягається через перемаршрутизацію потоків в 
системі взаємозв’язаних кілець. Ефективність використання смуги пропускання при використанні захисту MS-
SPRing залежить від розподілу трафіку. Якщо весь трафік не рівномірний, то захист MS-SPRing економії в 
порівнянні з SNC-P не дає [3]. 

Висновок 
В статті запропонований метод розрахунку транспортної мережі, що дозволяє розрахувати трафік між 

вузлами мережі при зміні навантаження на один чи більше вузлів. Аналіз матриці розподілення трафіку 
дозволяє визначити доцільність оптимізації топології мережі. Оптимізація топології базується на дослідженні 
матриці розподілення трафіку, корекції топології та розподілу трафіка між вузлами мережі таким чином, щоб 
досягти приблизно однакового завантаження лінійних трактів, вираженого числом цифрових потоків. Основний 
ефект від оптимізації мережі SDH забезпечується оптимізацією кільцевих структур типу MS Spring. Аналіз 
затрат на резервування шляху способами типу SNCP та MS SPring показав, що метод резервування MS SPring є 
ефективніший і дозволяє резервувати на 10 %-40 % менше додаткової пропускної здатності, ніж у способі 
SNCP. Найбільший виграш забезпечується у випадку рівномірного розподілу трафіка. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ СВЯЗИ 

 
Наведені особливості захисту інформації в волоконно-оптичних лініях зв’язку. Розглянуті канали та 

можливості несанкціонованого знімання інформації. Запропонований новий спосіб підвищення захисту 
інформації в волоконно-оптичних системах передачі. 

 
Волоконно-оптические системы передачи (ВОСП) благодаря уникальным возможностям по 

пропускной способности, малому затуханию сигнала в волоконных световодах (ВС), технологичности 
изготовления элементов волоконно-оптического тракта являются наиболее перспективними информационно-
телекоммуникационными системами. 

Высокая эксплуатационная надежность ВОСП удачно совмещается с высокой степенью защиты 
передаваемой информации. Это объясняется тем, что в наиболее протяженном и уязвимом для 
несанкционированного съема информации (НСИ) участке ВОСП – волоконно-оптическом тракте (ВОТ) для 
передачи используется оптический носитель информации, а с поверхности волоконних световодов отсутствует 
электромагнитное излучение. Таким образом, волоконно-оптические системы передачи информации по своему 
принципу работы обеспечивают высокий уровень защиты от несанкционированного съёма передаваемой 
информации. Однако, и в ВОСП имеется возможность трудноконтролируемого НСИ: пассивный 
распределённый НСИ и активный локальный НСИ. 

Пассивный распределённый НСИ осуществляется без внешнего воздействия на волоконный световод, 
т.е. с использованием «естественных» утечек оптического сигнала в ВОТ. Для съема информационного сигнала 
могут быть использованы вытекающие моды волоконного световода ВОТ в особых локальных точках, а также 
рассеянное в ВС излучение с достаточно протяжённого участка ВОТ. Основное достоинство этого варианта – 
возможность реализации режима «прозрачности» НСИ. 

Активный локальный основан на возможности съёма информации с ВОТ путём физического 
локального воздействия на ВС ВОТ и отвода части оптического сигнала, распространяющегося по ВС. 

Для современных ВОСП практически исключён режим пассивной распределённой НСИ, что 
обусловлено следующими причинами. Во-первых, высокая скорость передачи ограничивает тип приёмного 
устройства для НСИ – это лавинный, либо p-i-n фотодиод с чувствительной площадкой в несколько десятков 
мкм. На столь высоких скоростях такое фотоприёмное устройство практически реализуемо лишь с волоконно-
оптическим вводом оптического сигнала. Различного типа линзовые системы сбора выведенного из ВС 
излучения неэффективны и не обеспечивают стабильность работы. Во-вторых, использование ВОТ с малым 
затуханием приводит к тому, что потери сигнала малы даже в начале ВОТ при больших уровнях оптической 
мощности. Участок с естественными потерями, соизмеримыми с оптической мощностью, необходимой для 
устройства НСИ, существенно превышает десятки метров, что не позволяет реализовать этот вариант НСИ. 

Несанкционированный съём информации в ВОСП практически возможен в результате локального 
воздействия на ВС с целью вывода и сбора оптического сигнала. 

При локальном несанкционированном выводе сигнала в той или иной мере изменяются параметры 
ВОТ, регистрация значений которых позволяет фиксировать НСИ. Основой системы фиксации НСИ является 
система диагностики состояния (СДС) волоконно-оптического тракта. СДС можно построить либо с анализом 
прошедшего через ВОТ сигнала, либо с анализом отражённого сигнала (рефлектометрические СДС). 

СДС с анализом прошедшего сигнала является наиболее простой диагностической системой. На 
приёмной части ВОСП анализируется прошедший сигнал. При НСИ происходит изменение сигнала, это 
изменение фиксируется и передается в блок управления ВОСП. Аппаратура оптической рефлектометрии 
является основой СДС с анализом отражённого сигнала. Но такая защита от НСИ требует использования 
сложной и дорогостоящей аппаратуры. 

Традиционное решение задачи по пресечению НСИ в ВОСП предполагает реализацию комплекса мер, 
которые включают в себя: 

- криптографические методы защиты информации; 
- методы защиты оптического сигнала на физическом уровне с использованием когерентных, 

поляризационных или спектральных методов передачи информации в ВОСП; 
- методы фиксации попыток отвода сигнала и пресечения этих попыток. 
Постоянно растущие требования к степени защищенности ВОСП обуславливают необходимость 

поиска дополнительных способов и методов защиты информации. В работе предлагается новый способ 
обеспечения защиты информации в ВОСП, основанный на преобразовании и кодировании передаваемых 
сигналов. В предлагаемом способе аналоговая информация преобразуется в цифровую форму, причем 
цифровые сигналы разделяются на несколько частей в соответствии с структурной схемой на рис. 1. Отдельные 
части электрических цифровых сигналов преобразуются в оптический сигнал на разных длинах волн. Затем 
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производится мультиплексирование оптических сигналов и их передача по одному оптическому волокну. На 
противоположном конце ВС производятся обратные преобразования. При этом по ВОЛС передается не вся 
информация на одной длине волны, а только ее часть, а остальные части информации передаются на других 
длинах волн, как указано на рис. 2. 

 

 
Рис. 1 

 
 

 
Рис. 2  

Рис. 3 
 
Для дальнейшего повышения защищенности передаваемой информации от НСИ пустые тайм-слоты, 

которые возникают после разделения первоначального потока информации на несколько частей, заполняются 
маскирующими псевдослучайными сигналами НСИ в соответствии с рис. 3. На приемном конце ВОСП эти 
сигналы исключаются из общего потока информации с помощью заданной последовательности 
синхроимпульсов. 

Степень защиты от НСИ при таком способе преобразования и кодирования информации в ВОЛС 
достаточно высока, поскольку затруднительно уяснить содержание переданной информации, которая состоит 
из нескольких частей, переданных на различных длинах волн. Кроме того, для НСИ необходимо использование 
специального оборудования, которое позволяло бы определять длины волн передаваемых оптических сигналов, 
настраивать на них приемную аппаратуру и вести прием одновременно на разных длинах волн. 

Использование вышеописанного способа позволяет достичь поставленной цели – значительно 
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повысить защищенность от НСИ передаваемой информации, а при использовании в сочетании с другими 
известными способами защиты практически полностью исключить ее перехват. 

 
Литература 

 
1. Свинцов А.Г. ВОСП и защита информации // Фотон-экспресс. – 2000. – № 2. – С. 48-52. 
2. Деклараційний патент НО4К1/10. Україна. Спосіб захисту інформації у лініях зв’язку / Щекотихін 

О.В., Піза Д.М., Мисленков В.І. 
 

Надійшла 5.3.2007 р. 
 

УДК 621.396 
П.М. МИХАЙЛЕНИЧ, В.О. ПЕЛІШОК,  

МОХАММАД ХАСАН АЛІ САМУР 
Національний університет “Львівська політехніка” 

 
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОДІВ УОЛША  

ДЛЯ СИСТЕМ ЗВ’ЯЗКУ З КОДОВИМ РОЗДІЛЕННЯМ КАНАЛІВ 
 
В роботі проведено аналіз параметрів шумоподібних сигналів в системах зв’язку з кодовим 

розділенням каналів та досліджено кореляційні характеристики кодів Уолша. 
 
Вступ 
Шумоподібні сигнали відомі ще з 50-х років минулого століття. Проте, в галузі зв’язку шумоподібні 

сигнали стали широко використовуватися в останні десятиліття. 
Основною властивістю шумоподібних сигналів є база сигналу більша одиниці B > 1. Завдяки цій 

особливості частотний спектр шумоподібного сигналу (ШПС) є набагато ширшим за спектр вузькосмугового 
сигналу. Ця властивість дозволяє зменшити вплив завад на роботу системи і тим самим покращити якість 
зв’язку. 

Шумоподібні сигнали використовуються в технології множинного доступу з кодовим розділенням 
каналів – CDMA (наприклад, коди Уолша, м-послідовності). В цій технології використовується важлива 
особливість кодів Уолша: ортогональність кодових послідовностей між собою. Коли приймач “налаштований” 
на певну кодову послідовність, в ідеальному випадку інші кодові послідовності не впливають на процес 
прийому інформації (властивість ортогональності кодових послідовностей між собою). 

Проте, внаслідок багатопроменевого поширення сигналів можлива поява затримок, які впливають на 
процес прийому. 

Аналіз параметрів шумоподібних сигналів в системах CDMA 
Найбільш часто використовується спосіб безпосереднього розширення спектру цифровою 

послідовністю (Direct Sequence Spread Spectrum – DSSS). В цьому випадку сигнал з розширеним спектром 
утворюється шляхом перемноження інформаційного сигналу на розширюючу послідовністю (кодова 
послідовність) – коди Уолша, м-послідовності, Баркера та ін. 

 
а)   б) 

 
в)  г) 

Рис. 1. Формування широкосмугового сигналу методом DSSS 
а) блок-схема, б) інформаційний сигнал, в) розширююча послідовність, г) широкосмуговий сигнал 
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Автокореляційна функція R (τ) характеризує ступінь зв’язку (подібності) сигналу s (t) та зсунуту в часі 
на величину τ копію цього сигналу s (t-τ). Взаємна кореляційна функція – ВКФ – дозволяє оцінити ступінь 
подібності між двома різними сигналами. 

Робота приймача полягає у виділенні корисного сигналу на основі кореляції опорного (наперед 
відомого) сигналу, та прийнятого з ефіру. Якщо кореляція максимальна, це означає, що наявний корисний 
сигнал. Наприклад, необхідно прийняти сигнал s (t). Приймач знаходить кореляцію між відомим опорним 
сигналом s (t) та сигналом (який потенційно може бути s (t)), прийнятим з ефіру – s’ (t). Якщо результат 
кореляції між сигналами s (t), s’ (t) буде максимальним із можливого R (τ) → R (τ)max – прийнятий сигнал s (t). В 
іншому випадку корисний сигнал на вході приймача відсутній. Тому, властивості АКФ та ВКФ шумоподібних 
сигналів також будуть визначати надійність роботи системи зв’язку. 

Ефективність роботи системи зв’язку на основі множинного доступу з кодовим розділенням каналів 
визначається рядом вимог. Вимоги щодо характеристик шумоподібних сигналів наведено нижче: 

- велика база сигналу – дозволяє зменшити вплив завад на сигнал; 
- АКФ та ВКФ – визначає вплив затримок поширення сигналу на роботу системи зв’язку та ін; 
- кількість розширюючих послідовностей ШПС – великий об’єм дозволяє обслуговувати велику 

кількість абонентів; 
- складність генератора шумоподібних сигналів та ін. 

Дослідження кореляційних характеристик кодів Уолша 
Коди Уолша отримують за допомогою матриці Адамара. Спосіб побудови матриці Адамара досить 

простий. Матриця першого порядку A1 = |1|. Матриця А2n утвориться за схемою:  
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Матриця Адамара другого порядку має вигляд:  









−

=
11

11
2A .  (2.)

Таким чином можна отримати матрицю для будь-якого n = 2m, m – ціле число. Кодовою послідовністю 
є рядок, або стовпець матриці Адамара. Наприклад, із матриці Адамара А4 можна отримати 4 різні кодові 
послідовності, які між собою є ортогональні, виписавши їх із рядків матриці. 

Розглянемо АКФ для кодової послідовності W0 (1-й рядок матриці Адамара А64), W8, W32, W40. 
Рисунки 2 і 3 побудовані за допомогою функції xcorr () програми MATLAB R2006a. Як видно із 

рисунка 2 АКФ кодових послідовностей Уолша мають великі бокові пелюстки, а значення ВКФ відмінні від 
нуля. Тобто, при використанні кодів Уолша система зв’язку буде чутлива до затримок поширення сигналів. 
Затримки можуть виникати через багатопроменеве поширення сигналів. Для боротьби з цим недоліком в 
системі зв’язку cdmaOne, використовують RAKE приймачі. RAKE приймач обробляє кілька прийнятих копій 
сигналу для усунення ефекту багатопроменевого поширення сигналу. 

Висновки 
Коди Уолша характеризуються наступними властивостями: 
- велика база сигналу B >> 1 (забезпечує значне розширення спектру сигналу); 
- наявна достатня кількість кодових послідовностей для багатьох абонентів; 
- АКФ має великі бокові пелюстки, що погіршує стійкість системи зв’язку до затримок поширення 

сигналу. Оскільки значення ВКФ відмінні від нуля, можлива поява помилок приймача. 
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б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 2. АКФ для послідовностей Уолша: а) W0, б) W8, в) W32, г) W40 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. ВКФ для послідовностей Уолша: а) W8 і W9, б) W32 і W40 
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МЕТОД ОПТИМІЗАЦІЇ КОНФІГУРАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ ПІДСИСТЕМ 
УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТРАНСПОРТНИМИ МЕРЕЖАМИ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ПІДХОДІВ МАТРИЧНОГО ТОПОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 
Розглядаються методи розвитку та конфігурування розподілених підсистем керування 

інфокомунікаційними транспортними мережами на основі аналізу інформаційного обміну та матричного 
аналізу властивостей топологій мереж. Наведений загальний алгоритм створення та конфігурування 
розподілених підсистем керування транспортними мережами, а також приклад результату отримання 
топологічних властивостей графу транспортної мережі. 

 
Створення розподілених підсистем керування є важливою стратегічною задачею, вирішення якої 

значно підвищує живучість транспортних мережевих систем. 
Розглянемо інформаційну мережу в якості об’єкту керування згідно підходу системної декомпозиції, 

що описується в [1]. Достатньо очевидно, що реалізація будь-якої системи починається не в повному об’ємі її 
підсистем, а з деякого вибраного їх кількісно-якісного складу. Основним критерієм такого вибору цілком 
природно є бажання забезпечити максимальне інформаційне забезпечення підсистем, зокрема підсистем 
керування, внутрішніми інформаційними зв’язками при максимальній можливій мінімізації їх зв’язків із 
зовнішнім світом. 

Нехай об’єкт, як система, представляється мережею U, що складається з вузлів (підсистем) P, так, що:  
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Між PS встановлені двонаправлені інформаційні зв’язки з відомими інформаційними потоками F:  
NbNaFF abba ,1;,1;; ,, == ,  (2)

що утворює повнозв’язну матрицю Ω . 
Для деякої підмножини підсистем:  

{ }akPX k ∈= : ,  (3)
де { }na ,...,1⊂ , за умови:  

U
α∈

⊆
k

k UP   (4)

Необхідно знайти матрицю Ω′  таку, що взаємний інформаційний обмін між вхідними в неї об’єктами 
максимальний і, отже, такий, що задовольняє ефективному, згідно з поставленими завданнями, поєднанню двох 
критеріїв:  

∑∑
∈ ∈

→+
αa ab

abba FF max)( ,, ,  (5)
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k
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1
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=

→   (6)

З фізичних міркувань вказану вище вимогу можна сформулювати в наступному еквівалентному 
вигляді: інформаційний обмін з середовищем, що оточує вибраний набір підсистем, повинен бути мінімальний, 
тобто необхідно знайти підмножину підсистем X, що міститься в U, таку, що:  

∑ ∑
∈ ∈

→+
XPa XUPb

abba
a b

FF
: \:

,, min;)(   (7)

U
XkP
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∈

→ .min   (8)

Практичне рішення такої задачі досить складне і, в загальному випадку, можливо тільки повним 
перебором. У ряді випадків, використовуючи ті або інші особливості системи, цей перебір можна скоротити. 

Метод отримання поля топології графу [2] дає можливість, за умови спеціального порядку нумерації 
вузлів, наочно виділити групи з цих вузлів – вони будуть відділені специфічними переходами елементів поля 
топології графу (ПТГ), які доволі різко змінюватимуть свої значення на границях з периферійними зв’язками. 

Такі переходи чітко проявляються, коли мережа є сильно розподілена у просторі з конденсованими 
угрупованнями вузлів (чи наборами функціональних підсистем у випадку нерозподіленої системи). Таким 
чином отримуємо відображення мережі у вигляді редукованої моделі вищого порядку, яка має матрицю 
суміжності значно менших розмірів, сформовану визначеними вузлами, що інтегрують у себе відповідну групу. 

Вимоги до нумерації включають в себе те, що різниця між номерами сусідніх вузлів має бути мінімально 
можливою з урахуванням їх просторового розташування. Інакше сформовані за ПТГ переходи не дадуть 
можливості адекватно та наочно виділити групи і отримати редуковану модель. Такий порядок нумерації може 
бути досягнутий, зокрема, нумерацією за зростанням номерів вузлів справа наліво та зверху вниз. 

Враховуючи вищенаведені міркування можна запропонувати наступне: 
1. Варіант побудови службової мережі управління та маршрутизації (МУМ) на глобальному рівні – має 

передбачати задоволення умови максимальних зв’язків між вузлами розподіленої підсистеми управління 
транспортною мережею, які теоретично можуть приймати участь у процесі службової маршрутизації: 

1.1. Якщо мережа не має визначеного центру (центрів) керування то проводиться максимізація зв’язків 
між елементами МУМ у всій структурі мережі – доповнення топології шляхом наступного алгоритму: 

1.1.1. Розраховується показник ефективності зв’язків за топологією – наприклад апріорна ймовірна 
топологічна завантаженість структури – значення поля топології графу утворених зв’язків мережі. 

1.1.2. Додаються ланки структури управління, аналізується зміна диференційної функції [2] апріорної 
топологічної завантаженості, розрахованої за значеннями поля топології отриманого графу. 

1.1.3. У разі зміни знаку похідної загальної диференційної функції поверхні поля топології графу або 
стійкого переходу до її зменшення в процесі ітераційної модифікації, вважаємо, що структура МУМ 
оптимізована. 

1.2. Якщо мережа має визначений центр (центри), то дії з оптимізації будови МУМ виконуються з 
деякою модифікацією попереднього алгоритму, а саме – додавання зв’язків у пункті 1.1.2 відбувається між 
центром (центрами) та всіма керованими вузлами із подібним аналізом за сукупними змінами диференційних 
функцій апріорних ймовірних топологічних завантаженостей. 

2. Варіант побудови службової мережі МУМ за допомогою багаторівневої моделі: 
Будемо вважати, що маємо дворівневу структуру. Нижній рівень розділимо на області (підмережі-

сегменти) за бар’єрними перехідними зв’язками, а верхній буде глобалізувати МУМ – інтегрувати нижні рівні у 
єдину мережу. 
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Таким чином, кожна підмережа-сегмент МУМ повинна мати свій виділений вузол (ВВ) для 
внутрішнього контролю, а ВВ, у свою чергу, формуватимуть МУМ на глобальному рівні. 

Одразу можна бачити, що за властивостями ці два шари-рівні є неоднаковими, тому для оптимізації 
вищого шару найбільш придатним є алгоритм 1.1, який має справу з ВВ-вузлами верхнього рівня, а для 
оптимізації нижнього шару найкраще підходить алгоритм з пункту 1.2. 

В загальному випадку запропонована картина обслуговування сегменту мережі виглядає таким чином 
(рис. 1): 

А) Виділений вузол проводить визначення цільової станції запиту – робочої станції, центру сегменту, 
згідно методики визначення центру графа, шляхом первинного опиту станцій передбачуваного сегменту, 
визначення початкової топологічної структури. Передбачається, що сусідні сегменти частково перекриваються, 
для оптимізації глобальної мережевої маршрутизації. Про оптимальні розміри сегменту мова піде в розділі, де 
досліджуються зміни у структурах. 

Приведемо загальну методику визначення центру графа реальної мережевої структури, виходячи з 
безлічі відстаней V між вершинами графа множини N: 

Визначення. Хай G (N, V) – граф, де N – безліч вершин, а V – безліч відстаней між усіма вершинами. 
Вершина s називається центром графа G (N, V), якщо вона задовольняє умові: 
для будь-якої i; 
Алгоритм знаходження центру графа (вершини s) витікає з визначення: 
Крок 1. У кожному рядку матриці ваг відстаней – відшукуємо елемент з максимальним значенням. 
Крок 2. Серед максимальних значень елементів рядків відшукуємо найменші значення. Вершина s є 

центром графа. 
Б) Виділений вузол формує запит про стан сегменту мережі і його конфігурації на цільовій вузол-

станцію. Ілюстративно це виглядає таким чином: 
 

 
Рис. 1. Приклад визначення виділеним вузлом мережевої структури 1 центру сегменту мережі 2, розмірів сегменту, виходячи із 

запиту спочатку цільового на центр 3, а потім периферійних 4, загальна глибина запитів рівна 3, видно недосяжний вузол в правій 
частині структури. Правий сегмент захопив частину лівого периферійними запитами 4 

 
Таким чином, вузли сегменту мережі відповідають центральному вузлу і створюють картину 

обслуговування усередині сегменту. Вибір оптимальних розмірів сегменту обґрунтовується вибором розмірів 
активної області для максимального пришвидшення маршрутизації в оптичній мережі. 

  
Рис. 2. Топологія мережі з двома кільцями  Рис. 3. Апріорна топологічна завантаженість для схеми рис. 2 

 
Приклад графу транспортної мережі наведено на рис 2. На рис. 3 видно переходи між елементами поля 

топології [2] графу рис. 2 – основної топологічної властивості мережі, в центральну групу виділені 1-ий та 6-8-
ий вузли, решта вважається периферією. Відповідно, виділений вузол (віртуальне ядро) розподіленої системи 
керування такою транспортною мережею доцільно розмістити у зазначених вузлах. 

Отже, запропоновано метод декомпозиції мережі управління на підсистеми за властивостями топології, 
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що дає можливість максимізувати обмін інформацією всередині підсистем та мінімізувати зовнішній обмін чи 
забезпечити на відповідних необхідних зовнішніх (мета-зв’язках) пріоритетність та якість сервісу з виділеними 
центральними підсистемами керування. При застосуванні описаного підходу з’являється можливість 
оптимізувати управління інформаційною мережевою системою з врахуванням топологічних властивостей, 
концепцій потокової оптимізації та системної декомпозиції. 
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Одеська національна академія зв’язку 
 

ЗАВАДОСТІЙКИЙ СПОСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ  
В СИСТЕМАХ ОПТИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ 

 
При передаванні інформації з використанням волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) на великі 

відстані використовують волоконно-оптичні підсилювачі (ВОП) і подають струм зсуву на лазерний діод для 
підвищення швидкодії. Струм зсуву при передаванні ”двійкового нуля” породжує допорогове випромінювання, 
яке при підсилюванні ВОП призводить до прийняття ”двійкового нуля” як ”двійкової одиниці”. Розглядається 
спосіб, який дозволяє підвищити завадостійкість ВОЛЗ. 

 
У традиційних системах передачі інформації використання повторювачів необхідне на протяжних 

лініях, оскільки за допомогою стандартного термінального устаткування може бути здійснений зв’язок тільки 
на обмежені стандартні відстані [1]. Підвищення бюджету потужності лінії передачі досягається шляхом 
використання електронних ретрансляторів або ВОП. Оптичні лінії зв’язку з використанням каскаду з декількох 
ВОП останнім часом успішно знаходять застосування в первинних мережах. 

Однак з’єднання лазерних діодів, які працюють із використанням струму зсуву Ізс для підвищення 
швидкодії, з каскадом ВОП, які збільшують відстань між передавачем і приймачем, призводить до збільшення 
шуму. 

Якщо на вході підсилювача сигнал дорівнює нулю, то на його виході спостерігається наявність шуму, 
обумовленого підсиленим спонтанним випромінюванням (ASE). Другий вид шуму обумовлений квантовою 
природою світла та визначається виразом: 

1≥∆∆ ϕn , 
де  ϕ  – фаза світлової хвилі; 

n  – число квантів, усереднених по оптичній ширині смуги υ∆  підсилювача та за часом t∆ . 
У реальному оптичному підсилювачі з коефіцієнтом підсилення GА та смугою пропускання x∆  до 

цього квантового шуму додається згаданий вище шум спонтанного випромінювання. 
Коефіцієнт шуму ВОП визначається з наступного виразу: 

)1(
2

−∆
=

nc

ASE

Gh
P

NF
υυ

 (дБ), 

де  ASEP  – потужність підсиленого спонтанного випромінювання; 

h  – постійна Планка; 

cυ  – частота сигналу. 

Для ербієвих оптичних підсилювачів (EDFA), широко застосовуваних в сучасних ВОСП із 1>>nG  
типове значення NF лежить у межах 

3 дБ ≤NF≤6 дБ. 
При включенні оптичних підсилювачів каскадно згідно з [2] шум-фактор (NF) для двокаскадного 
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підсилювача дорівнює: 

1

2
12

1
G

NFNFNF k
−

+= , 

де  kNF2  – сумарний шум-фактор або коефіцієнт шуму; 

1NF  – шум-фактор першого підсилювача; 

2NF  – шум-фактор другого підсилювача. 
Для багатокаскадного підсилення із числом каскадів i, коефіцієнт шуму дорівнює: 

i
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NFNF
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−
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Крім шумів, створюваних ВОП у ВОЛЗ присутні шуми лазерного діода й волоконно-оптичного 
кабелю, що надходять на вхід ВОП. До цих складових шуму додається рівень потужності залишкового 
випромінювання накачування – допорогове випромінювання, яке створюється струмом зсуву Ізс. 

При модуляції інтенсивності цифровими сигналами зростає затримка між стрибком струму інжекції та 
початком випромінювання [3]. Після стрибка струму спочатку збільшується напруга, а потім із затримкою на tс 
і часом наростання τ починається випромінювання. Ці величини визначають частотну характеристику джерела 
випромінювання. 

Для того, щоб зменшити затримку tс між стрибком струму й початком випромінювання при цифровій 
модуляції, потрібно подати на джерело випромінювання струм зсуву Iзс близький до величини порогового 
струму Iп (рис. 3). 

 
Рис. 1. Структурна схема способу передавання інформації по дво-волоконно-оптичній лінії зв’язку 

 

 
Рис. 2. 

 
Рис. 3. Ват-амперна характеристика лазерного діоду 
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Струм зсуву Iзс підвищує 
швидкодію лазерного діода, одночасно 
створюючи значний рівень потужності 
залишкового випромінювання 
накачування, який є основною складовою 
шуму на вході ВОП. 

Варто враховувати, що 
особливістю роботи ВОП є підвищення 
підсилення слабких вхідних сигналів і 
зменшення підсилення більших вхідних 
сигналів. Це пояснюється тим [2], що в 
процесі збільшення оптичного сигналу 
відбувається поступове збідніння 
населеності інверсного середовища. 
Оскільки інверсне середовище ВОП 
розподілене по всій довжині активного 
волокна, ступінь збідніння в міру 
поширення посилюваного сигналу зростає 
і у квантово-енергетичному відношенні 
середовище прагне до насичення, тобто 
стану, коли населеності метастабільного 
основного рівня вирівнюються. Швидкість 
і ступінь збідніння населеності залежить 
від середньої потужності посилюваного 
оптичного сигналу, тобто від числа 
фотонів, яці переносяться сигнальним 
випромінюванням. У міру зростання числа 
 

 
Рис. 4. Діаграми, що ілюструють передавання інформаційного сигналу в 

оптичних лініях зв’язку без схеми компенсації та зі схемою 

сигнальних фотонів компенсоване число електронів на метастабільному рівні поступово слабшає та при деякім 
значенні потужності вхідного оптичного сигналу наступає насичення. При цьому коефіцієнт підсилення прагне 
до одиниці, а при подальшому збільшенні потужності він навіть зменшується. 

У цифрових системах при використанні каскаду ВОП наявність вищеописаних шумів може призводити 
до збільшення коефіцієнта помилок. При передачі “двійкової одиниці” додавання шумів до корисного сигналу 
не небезпечно, а навіть корисно, тому що сигнал одиниці додатково підсилюється. При передачі ”двійкового 
нуля” наявність шумів – слабкого сигналу, значно посилюваного каскадом ВОП, у порівнянні зі слабким 
підсиленням ”двійкової одиниці” може привести на прийомній стороні до розпізнавання ”двійкового нуля” як 
”двійкової одиниці”. 

Для підвищення завадостійкості ВОСП пропонується спосіб компенсації шумів [4], що придушує 
більшість складових шуму в лінії зв’язку, і саме головне, придушує основну складову шуму – залишкове 
випромінювання накачування – додаткове випромінювання, створюване струмом зсуві Iзс. 

Рішення даного завдання досягається тим, що інформацію передають по оптичній лінії зв’язку 
одночасно по двох каналах від двох послідовно включених лазерних діодів на окремі фотоприймачі (рис. 1), 
після чого роблять порівняння переданих сигналів одним з відомих способів при передачі ”двійкового нуля”. 

Схема порівняння відрізняється тим, що при передачі ”двійкового нуля” регулюють величину 
вихідного сигналу близьку до нуля. Це дозволяє істотно понизити величину сумарного шуму, що надходить на 
фотоприймачі. Для коректного прийому ”двійкової одиниці” паралельно одному з лазерних діодів підключають 
електронний перемикач, що виконує його шунтування при досягненні значення струму накачування величини 
більшої порогової (рис. 3), тобто Iн>Iп. 

Для скорочення кількості оптичних волокон сигнали від обох лазерних діодів випромінюючих на 
різних довжинах хвиль, мультиплексують, передають по одному оптоволокну, а на прийомній стороні після 
демультиплексування подають на фотоприймачі схеми порівняння (рис. 2). 

В запропоновоному способі передавання інформації по волоконно-оптичній або атмосферній лінії 
зв’язку по двох каналах при передачі двійкового нуля й по одному каналі при передачі двійкової одиниці, і 
компенсації шумів, які виникають при поданні струму накачування, що дорівнює граничному, а також 
дробових і теплових шумів, що виникають у лінії зв’язку на боці прийому, збільшує відношення сигнал/шум і 
підвищує надійність роботи каналу зв’язку при передаванні двійкового нуля. 

Це дає змогу отримати технічний результат – підвищення завадостійкості системи передачі інформації, 
а саме підвищення відношення сигнал/шум без зниження швидкості передавання цифрових даних і підсилення 
слабких шумів оптичним підсилювачем при передаванні двійкового нуля. 

Сутність запропонованого способу пояснюється на прикладі одного з можливих устроїв, реалізуючих 
запропонований спосіб, де подана структурна схема способу (див. рис. 1, 2) та ват-амперна характеристика 
лазерного діода (див. рис. 3) і діаграми передавання оптичного сигналу (див. рис. 4). 

На рис. 1 подана структурна схема способу передавання інформації по дво-волоконно-оптичній лінії 
зв’язку, яка містить генератор електричних сигналів 1, лазерні діоди 2, 3, електронний перемикаючий елемент 
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4, волокна волоконно-оптичного кабелю зв’язку 5, 6, оптичний підсилювач 7, фотоприймачі 8, 9, резистори 10, 
11, резистор навантаження 12. Фотоприймачі 8, 9, резистори 10, 11, резистор навантаження 12 відтворюють 
один з можливих варіантів схеми порівняння. 

На рис. 3 подано ват-амперна характеристика лазерного діоду, де Ізс – струм зсуву, Іпор – пороговий 
струм переходу лазерного діода з області спонтанного випромінювання в область вимушенного 
випромінювання, Р“0” – потужність випромінювання при Ізс=Іпор, що дорівнює передаванню двійкового нуля, 
Р“1” – потужність випромінювання при передаванні двійкової одиниці. 

На рис. 4 наведені діаграми, що ілюструють передавання інформаційного сигналу, в оптичних лініях 
зв’язку, без схеми компенсації та зі схемою. 

За першим варіантом пристрій працює наступним чином (див. рис. 1, 2): Цифровий сигнал двійкового 
нуля від генератора електричних сигналів 1 подається на лазерні діоди 2 і 3. Електронний перемикаючий 
елемент 4 є вимкненим і оптичні потужності P01 та Р02, які випромінюються лазерними діодами 2 і 3 відповідно 
при подачі на них струмів зміщення Iзм1 та Iзм2, що дорівнюють пороговим струмам Іпор1 та Іпор2 лазерних 
діодів дозволяє підвищити швидкодію цих лазерних діодів, передається по волокну волоконно-оптичного 
кабелю зв’язку 5, 6, підсилюються оптичними підсилювачами 7 які значно більше підсилюють слабкі оптичні 
сигнали, ніж потужні і подається на фотоприймачі 8 і 9 які включені в схему порівняння і перетворюються в 
електричні сигнали. Резистори 10, 11 дозволяють відрегулювати схему порівняння так, що складові шумових 
завад, які виникають при передаванні по оптичній лінії оптичних сигналів P01 та Р02, які суттєво підсилюються 
оптичними підсилювачами, компенсуються. 

Це дозволяє суттєво знизити складову шуму на резисторі навантаження 12 схеми порівняння і завадити 
прийняттю оптичного випромінювання P0 як випромінювання P1 і підвищити завадостійкість лінії зв’язку. При 
передаванні двійкової одиниці електронний перемикаючий елемент 4 вимикає лазерний діод 2 і оптичне 
випромінювання потужністю Р1 від лазерного діода 3 подається в лінію зв’язку і далі на фотоприймач 9 схеми 
порівняння, де перетворюється на електричний сигнал який подається на резистор навантаження 12 і подальшу 
апаратуру зв’язку. 

Завдяки тому, що електричні сигнали при передаванні двійкового нуля, віднімаються один з іншого в 
схемі порівняння, а електричний сигнал при передаванні двійкової одиниці повністю передається й з’являється 
на вихід схеми порівняння, суттєво підвищується завадостійкість лінії зв’язку. 

За іншим варіантом пристрій працює наступним чином (див. рис. 2). Схема працює аналогічно варіанту 
один крім того, що оптичні сигнали P01 та Р02 на різних хвилях λ1, λ2 подаються на спектральний мультиплексор 
13, де об’єднуються і подаються в одне волокно волоконно-оптичного кабелю зв’язку 5, підсилюються 
оптичним підсилювачем 7 і далі на спектральний демультиплексор 14, де розділяються за довжиною хвилі та 
подаються на фотоприймачі 8 та 9. Завдяки цьому виникає можливість у двічі зменшити кількість оптичних 
волокон у лінії зв’язку. 

Завдяки тому, що у волоконно-оптичній лінії зв’язку виконується компенсація постійних складових 
шуму і компенсація залишкового випромінювання накачування Р0, які виникають при передаванні 
потужностей P01 та Р02, що відповідають двійковому нулю, для підвищення швидкодії лінії зв’язку завдяки 
використанню постійного струму зміщення, стає можливо суттєво підвищити завадостійкість без зниження 
швидкодії. 
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СУМІСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЇ ВИПАДКОВОГО  
ПРОЦЕСУ І ДВОРІВНЕВОЇ КВАДРАТУРНОЇ АМПЛІТУДНОЇ МОДУЛЯЦІЇ  

ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЗВ’ЯЗКУ 
 
Розглядається сумісне застосування маніпуляції випадкового процесу і дворівневої квадратурної 

амплітудної модуляції для передачі цифрової інформації. Випадкові процеси генеруються за допомогою 
стохастичної диференціальної системи, які потім проходять квадратурну амплітудну модуляцію. 

 
Вступ. В останні роки з метою покращення властивостей систем передачі цифрової інформації 

робляться спроби застосування у якості несучої негармонійні сигнали, в тому числі і випадкові. Таке їх 
використання дає змогу покращити як захищеність інформації, так і завадостійкість системи передачі. В [1] 
вперше було введено поняття так званої маніпуляції випадкового процесу (stochastic process shift keying, SPSK), 
суть якої полягає у тому, що на заданому часовому інтервалі один випадковий процес задає біт нуль, а інший 
випадковий процес задає біт одиниця. В [1] було запропоновано застосовувати SPSK для захисту інформації, 
яка передається, а у якості випадкових процесів використовувати процеси авторегресії ковзняного середнього. 
Отримані в [1] результати з точки зору відношення енергії інформаційного сигналу, яка припадає на один біт, 
що передається, до енергії шуму виявилися досить скромними: всього 20 дБ при ймовірності появи бітової 
похибки 10-5. В [2] було запропоновано створювати несучі інформацію випадкові процеси (сигнали) за 
допомогою стохастичної диференціальної системи (СДС). При цьому через параметри СДС у випадковий 
процес підмішуються дані і синхросигнал. В [3] була показана можливість реалізації запропонованого в [2] 
способу передачі даних при впливі на випадковий сигнал у каналі зв’язку широкосмугових завад до значень 
відношення енергії сигналу до енергії шуму, рівних -0,5 дБ. Створення випадкових процесів за допомогою СДС 
дозволяє формувати сигнали з певним спектром і використовувати їх у якості несучих безпосередньо у каналі 
зв’язку. Але враховуючи те, що зараз краще розвинуті традиційні методи модуляції, пропонується 
використовувати двоступеневу модуляцію: на першій стадії виконувати SPSK, а на другій – здійснювати 
дворівневу квадратурну амплітудну модуляцію (КАМ) або чотирьохпозиційну КАМ (КАМ-4) отриманого на 
першій стадії випадкового процесу. Сама ідея двоступеневої модуляції не є новою [4]. Але в такій комбінації 
вона ще не розглядалася. Тому мета даної роботи полягає у тому, щоб показати можливість здійснювати 
передачу цифрової інформації шляхом двоступеневої модуляції, на першому етапі якої використовується SPSK 
на основі модифікації запропонованого в [2] способу передачі, а на другому етапі згенерований випадковий 
процес модулюється за допомогою КАМ-4. 

Постановка задачі. Нехай випадковий сигнал ( )tx  – компонента випадкового процесу ( )tx  – 
генерується СДС, стан якої описується стохастичним диференціальним рівнянням (СДР) Іто 

)(),,(),,( tdtdttd WθxGθxfx += ,  (1)
де  )(tW  – векторний процес Вінера; θ  – вектор управляючих параметрів, через які вводяться цифрова 
інформація (данні) і синхросигнал. 

Нехай на інтервалі часу ∆ , коли параметри є постійними, випадковий процес ( )tx  – є рішенням СДР (1) 
на [ ]T,0=∆  з початковою умовою ( ) νx =0 . Також нехай випадковий сигнал ( )ty  – компонента випадкового 
процесу ( )ty  – генерується СДС, стан якої описується СДР Іто з такою же структурою як (1), а на інтервалі часу 
∆  випадковий процес ( )ty  – є рішенням цього СДР на [ ]T,0=∆  з початковою умовою ( ) νy =0 . 

Сигнали ( )tx  і ( )ty  надходять на входи модулятора КАМ. На виході модулятора КАМ отримуємо 
сигнал ( )ts  з частотою несучої cω , який визначається як ( ) ( ) ( ) ttyttxts cc ωω sincos += . 

Припускається, що в канал зв’язку з передавача надходить сигнал ( )ts  і всі впливи на ( )ts  можна 
звести до впливу адитивного білого шуму ( )tm . На вході приймача маємо випадковий процес ( )tz , який 
складається з додатку ( )ts  та ( )tm . Потрібно за процесом ( )tz  поновити синхросигнал та детектувати 
інформацію, яка була передана (знайти оцінку вектора параметрів θ ). 

Рішення задачі. Послідовність значень компоненти випадкового процесу )(tx  можна отримати, якщо 
для (1) записати різницеві рівняння, використовуючи один з методів чисельного рішення СДР. Для метода 
Ейлера ці рівняння представляються як 

ttnttt iiiiiii ∆+∆+=+ )(),,(),,(1 θxGθxfxx ,  (2)
де  )( itn  – значення білого шуму в момент часу it ; t∆  – крок дискретизації за часом. 

З (2) знаходяться значення випадкового сигналу )(tx , який є носієм інформації. Аналогічно 
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знаходяться і значення випадкового сигналу ( )ty , який також є носієм інформації. На виході модулятора КАМ 
отримуємо сигнал ( )ts , послідовність значень якого знаходимо як ( ) ( ) ( ) iciicii ttyttxts ωω sincos += . На 
вході приймача згідно з постановкою задачі отримуємо випадковий сигнал ( )tz , послідовність значень якого 
визначається як )()()( iii tmtstz += . Сигнал ( )tz  надходить на вхід демодулятора КАМ. В результаті 
демодуляції поновлюємо сигнали )(tx  і ( )ty , значення оцінок яких знаходимо як ( ) ( ) icii ttztx ωcosˆ =  та 

( ) ( ) icii ttzty ωsinˆ = . 
Для рішення задачі поновлення синхросигналу, як і в [2, 3], використовуємо дискримінантну 

процедуру, яка заснована на порівнянні імовірнісних характеристик випадкового процесу у двох сусідніх 
часових вікнах і дозволяє виявляти імпульсні зміни управляючих параметрів, спостерігаючи за зміною значень 
величини 

( ) [ ] ( ) ( )[ ]iSiSididiH 2
2

2
1

2
21 )()( +−= ,  (3)

де  )(1 id , )(2 id  і )(2
1 iS , )(2

2 iS  – вибіркові середні і вибіркові дисперсії дискримінантної функції ( )jd  в 
двох сусідніх часових вікнах ( )iNi w ,1+−  і ( )ww NiNi −+− ,12  довжиною wN . 

У якості значень дискримінантної функції в i-ий момент часу у формулі (3) беруться значення не 
сигналу ( )tz  як в [3], а значення сигналу )(twk , який формується за допомогою фільтра – СДС тої ж 
структури, що СДС передавача, з відповідними управляючими параметрами, на вхід якого подається сигнал 
( )tx̂ . При цьому послідовність значень сигналу )(twk  визначається як 

ttxtwgttwfww iiikkiikkikik ∆+∆+=+ )(ˆ),,(),,(1 θθ .  (4)
Зазначимо, що при поновленні синхросигналу в (4) ті параметри, через які передають інформацію, 

беруть рівними нулю. Синхроімпульси – моменти зміни управляючих параметрів СДС знаходять шляхом 
порівняння значень ( )iH  у різні моменти часу: якщо значення ( )iH  перевищує певний поріг і відстань між 
двома найближчими такими значеннями знаходиться у визначених межах. Аналогічно поновлюється 
синхросигнал за ( )tŷ , тільки у (4) замість ( )tx̂  беруть ( )tŷ . 

Для детектування інформації із сигналів ( )tx̂  і ( )tŷ  можна запропонувати два способи. Перший спосіб 
– традиційний. Він базується на використанні кореляційного приймача [5], якій складається з M кореляторів. 
Кожний вихід корелятора описується наступним інтегралом:  

MkdttwtxTr k

T

k ,,1,)()(ˆ)(
0

K== ∫ ,  (5)

де )(twk  – k-й опорний сигнал, який надходить у k-ий корелятор. Далі значення )(Trk  надходять до 
компаратору, який обирає сигнал )(twk  з максимальним )(Trk . 

Складність використання кореляційного приймача для детектування інформації з випадкового сигналу 
( )tx̂  або ( )tŷ  полягає у формуванні опорних сигналів. Послідовність значень опорних сигналів )(twk  

пропонується, як і в [3], формувати за допомогою рівняння (4). 
Другий спосіб детектування інформації, якій тут пропонується, базується на рішенні задачі 

параметричної ідентифікації СДС – знаходженні оцінки θ̂  компонент вектора θ  за сигналами ( )tx̂  або ( )tŷ . 
Суть цього способу полягає у наступному. За сигналом ( )tx̂  або ( )tŷ  знаходять оцінки відповідних 

статистичних моментів α . Оцінка θ̂  визначається узагальненим методом моментів як 

( ){ } ( ){ }αθmΩαθmθ
θ

,,minargˆ T=   (6)

де ( )αθm ,  – вектор моментних умов; Ω  – додатна напіввизначена матриця. Вектор моментних умов 
( )αθm ,  та матриця Ω  можуть бути отримані на основі формули Іто і рівняння (1) так, як це запропоновано в [6]. 

Знайдені оцінки компонент вектора θ̂  порівнюють з можливими варіантами компонент вектора θ . Для 
кожного k-го варіанту обчислюють норму відповідних відносних похибок оцінок θ̂ :  

( )
kj

jjjk ∑ −= θθθε ˆ .  (7)

За мінімальним значенням норми kε  вибирають значення компонент вектора θ  і данні, які їм 
відповідають. 

Запропонований спосіб розглянемо на прикладі, коли випадковий сигнал )(tx  генерується СДС, стан 
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якої описується наступним СДР:  
( ),9

9
7

7
5

5
3

3121 tnxcxcxcxcxcxxbxbx =+++++++ &&&&&   (8)

де  ( )tn  – білий шум з інтенсивністю 0N . 
Позначимо xx =1 , а xx &=2 . Перетворимо (8) в систему рівнянь 1-го порядку та застосувавши метод 

Ейлера для цієї системи, отримаємо наступні різницеві рівняння (2):  

( ) ,

;

0
9
19

7
17

5
15

3
13112222122

211

1

1

tNtxcxcxcxcxcxxbxbxx

txxx

iiiiiiiiiii

iii

∆+∆++++++−=

∆+=

+

+

ζ
  (9)

де  iζ  – i-е значення нормально розподіленої випадкової величини з нульовим математичним сподіванням 
і одиничною дисперсією. 

Рівняння (9) застосовують для генерації випадкового сигналу )(tx , у якості якого обрана компонента 

2x . При цьому параметри 1c , 3c , 5c , 7c  і 9c  використовують як управляючі: через 3c , 5c  і 7c  задають 
данні, а через 9c  здійснюють контроль за декодуванням інформації (аналог контрольної суми). В цій роботі на 
відміну від [2, 3] пропонується синхронизацію формувати не через зміну параметра 1c , якій залишається 
постійним, а за рахунок того, що між окремими реалізаціями випадкового сигналу 2x  створювати 
детерміновані постійні сигнали. При чому їх довжина повинна складати приблизно 10 % від довжини сигналу 

2x . Це дозволить зменшити ширину смуги частот при передачі даних. Такі ж рівняння (9) застосовуються для 
генерації випадкового сигналу )(ty , у якості якого обирається компонента 2y . На виході модулятора КАМ 
отримуємо сигнал ( )ts , значення якого визначаються як ( ) icici tytxts

ii
ωω sincos 22 += . На сигнал ( )ts  при 

проходженні каналу зв’язку діє адитивний білий шум )(tm  з інтенсивністю mN . В приймач надходить сигнал 

)(tz , значення якого обчислюються як ( ) ( ) tNtstz miii ∆+= ζ . 

Формування випадкового сигналу )(twk  здійснюється за допомогою наступних рівнянь (4):  

( ) .€

;

2
9
19

7
17

5
15

3
13112222122

211
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1

txtwcwcwcwcwcwwbwbww

twww

iiiiiiiiiii

iii

∆+∆++++++−=

∆+=

+

+
  (10)

Оцінка параметрів СДР (8) виконується узагальненим методом моментів шляхом рішення задачі (6) з 
моментними умовами, які приведені в [6]. 

Результати моделювання. На основі рівнянь (9) здійснювалося комп’ютерне моделювання 
випадкових сигналів )(tx і ( )ty  – компонент 2x  і 2y . У формуванні 2x  і 2y  брав участь цифровий 
інформаційний сигнал, який вводився через параметри 3c  (3; 5; 9; 11) і 5c  ( 34− ; 23− ; 12− ; 1− ). Це 
дозволяє передавати чотири біта за час ∆  на кожну компоненту. Параметри 1c  і 7c  не змінювалися і 
дорівнювали 1 і 1−  відповідно. Значення 9c  наведені у таблиці 2. Синхроімпульси з амплітудою 0,3 і 
довжиною 20 часових відліків формувалися між окремими реалізаціями 2x  і 2y . Значення 3c  і 5c , які 

використовувалися при формуванні 2x  і 2y  ( 04,01 =b ; 0,22 =b ; 4
0 1044,4 −⋅=N ), для певних часових 

інтервалів наведені в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 
Значення 3c  і 5c , які використовувалися при формуванні 2x  і 2y  

Параметри для 2x  Параметри для 2y  Часовий 
інтервал 3c  5c  3c  5c  

0-180 3 −1 5 −34 
180-200 0 0 0 0 
200-380 5 −12 11 −23 
380-400 0 0 0 0 
400-580 5 −12 3 −12 
580-600 0 0 0 0 
600-780 11 −23 9 −23 

 
На рис. 1 наведений відповідний сигнал ( )ts . На рис. 2 наведений сигнал )(tz , отриманий адитивним 
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накладанням білого шуму )(tm  з інтенсивністю 2103,7 −⋅=mN  на сигнал ( )ts . Значення )(iH  в i-ті моменти 

часу наведені на рис. 3 ( 910−=mN ) і рис. 4 ( 2103,7 −⋅=mN ). У якості значень дискримінантної функції в 
формулі (3) бралися значення 1w , які знаходилися за рівняннями (10). Часові вікна мали довжину 10 відліків. 

На основі рис. 3 і рис. 4 можна відмітити, що величина )(iH  реагує на зміни управляючих параметрів 
СДС, що вказує на можливість застосування дискримінантної процедури для розпізнавання синхросигналу і 
при наявності шуму, навіть, коли енергія шуму більше за енергію корисного сигналу. У варіанті моделювання, 
коли 2103,7 −⋅=mN , відношення дисперсії сигналу )(tz  до дисперсії шуму )(tm  складало 6,1−  дБ, а в 
перерахунку на один біт це відношення вже дорівнює -10,6 дБ. 

 

  
Рис. 1. Сигнал s  Рис. 2. Сигнал z  

  

Рис. 3. Значення )(iH  для 910−=mN  Рис. 4. Значення )(iH  для 2103,7 −⋅=mN  

 
В результаті рішення задачі (6) для часового інтервалу [200, 380] були отримані наступні оцінки для 

сигналу ( )tx̂ : 59,4ˆ3 =c ; 16,12ˆ5 −=c ; 93,18ˆ9 −=c . Для сигналу ( )tŷ  вони склали: 00,11ˆ3 =c ; 077,16ˆ5 −=c ; 
488,28ˆ9 −=c . Для сигналів ( )tx̂  і ( )tŷ  в табл. 2 подані значення норми kε , які обчислювалися за формулою 

(7), і – величини )(Trk  – відношення значення на виході корелятора )(Trk , визначаємого за (5), до добутку 
оцінок середнєквадратичних відхилень сигналів ( )tx̂  або ( )tŷ  та )(twk . 

Таблиця 2 
Значення норми kε  

( )tx̂  ( )tŷ  

kr  kr  k 3c  5c  9c  

77,1 дБ – 1,6 дБ 
kε  

– 1,6 дБ 77,1 дБ – 1,6 дБ 
kε  

– 1,6 дБ 
1 3 −34 112,39 −0,0617 0,0137 2,340 −0,0022 −0,0095 4,447 
2 3 −23 57,80 0,0468 0,0949 2,328 0,0276 0,0491 4,461 
3 3 −12 3,21 0,0279 0,1000 7,437 −0,0189 0,0856 12,878 
4 3 −1 −51,38 −0,1385 −0,1189 12,320 0,0340 0,0774 18,189 
5 5 −34 90,28 −0,1044 −0,0446 1,935 −0,0414 0,0912 3,043 
6 5 −23 35,69 −0,0169 −0,0987 2,084 −0,0106 0,0204 3,299 
7 5 −12 −18,90 0,5436 0,3020 0,098 −0,0202 −0,0869 2,047 
8 5 −1 −73,49 0,1509 0,0175 11,985 0,0064 0,0714 16,889 
9 9 −34 46,06 0,0420 0,1071 2,544 −0,0628 −0,0893 2,368 

10 9 −23 −8,53 −0,0725 −0,1086 2,181 0,0989 0,1473 2,863 
11 9 −12 −63,12 −0,0039 0,0207 1,204 −0,1745 −0,1664 1,111 
12 9 −1 −117,71 0,2753 0,1944 12,489 0,5813 0,3823 16,057 
13 11 −34 23,95 0,0300 0,0353 3,016 −0,1839 −0,1915 2,717 
14 11 −23 −30,64 0,01753 0,1066 1,435 0,7352 0,5147 0,368 
15 11 −12 −85,23 −0,0533 −0,1590 1,374 −0,0772 −0,0194 1,005 
16 11 −1 −139,81 −0,0051 0,0174 12,607 −0,0362 −0,0208 15,873 
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Для ( )tx̂  мінімальному значенню норми kε , яке дорівнює 0,189, і максимальному значенню kr , 

рівному 0,6014 для 910−=mN  (77,0 дБ) і 0,3595 для 2103,7 −⋅=mN  (-1,6 дБ), відповідає сьомий варіант, для 
якого 53 =c  і 125 −=c . Для ( )tŷ  мінімальному значенню норми kε , яке дорівнює 0,368 для 

2103,7 −⋅=mN  ( 6,1−  дБ), і максимальним значенням kr  відповідає чотирнадцятий варіант, для якого 
113 =c  і 235 −=c . Звертає на себе увагу те, що зі збільшенням інтенсивності шуму mN  зменшується 

значення kr . Подібні результати були отримані і для інших часових інтервалів. 
Висновки. В роботі показана можливість здійснення цифрового зв’язку із застосуванням 

двоступеневої модуляції, на першому етапі якої використовується SPSK на основі модифікації запропонованого 
в [2] способу передачі, а на другому етапі – сгенерований випадковий процес модулюється за допомогою КАМ-
4. Запропонований спосіб детектування цифрової інформації, оснований на рішенні задачі параметричної 
ідентифікації СДС узагальненим методом моментів. Комп’ютерне моделювання випадкових сигналів, які 
генеруються нелінійною СДС передавача у разі опису її стану СДР 2-го порядку, а також результати 
поновлення даних показали працездатність запропонованого способу детектування інформації при відношенні 
енергії сигналу до енергії широкосмугового шуму до – 1,6 дБ. В подальшому дослідження планується вести у 
напрямку удосконалення математичної моделі СДС та застосування інших типів КАМ для збільшення 
швидкості передачі інформації. 
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МОДЕЛЬ СТРУКТУРНОЇ НАДІЙНОСТІ МАГІСТРАЛЬНОЇ SDH МЕРЕЖІ 
 
В статті розглянуто основні топологічні структури SDH мережі, способи та методи резервування 

інформаційних потоків, характерних для конкретних топологій. Сформовано динамічну модель 
функціонування систем резервування, які знайшли найбільш часте використання в SDH технології, зокрема в 
мультиплексорах та в топологіях „точка-точка”, послідовне лінійне коло та кільце. Досліджено поведінку 
різних систем резервування залежно від способу захисту інформаційних потоків в статичному та 
динамічному режимах функціонування. 

 
Вступ 

Сучасний розвиток телекомунікаційних мереж (ТКМ) характеризується інтенсивним впровадженням 
нових технологій як на локальних рівнях – міській та зоновій мережах, так і на магістральних мережах. Такі 
тенденції спостерігаються практично по цілому світу і в Україні зокрема, де основною технологією 
магістральної мережі є SDH технологія із специфічними методами резервування інформаційних потоків, 
виражених у резервуванні елементів мережі. І у зв’язку з інтенсивним впровадженням SDH технології на 
первинній мережі України, а також розгортанням нових топологічних структур характерних для даної 
технології, актуальним питанням є забезпечення її гарантованої працездатності протягом тривалого часу і яка 
визначається надійністю роботи кожного елемента мережі та способом резервування робочих елементів у 
системах. Працездатність, по відношенню до користувачів, виражається у гарантованій доставці інформації від 
вузла до вузла і забезпечується резервуванням всіх блоків мультиплексорів SDH по типу 1: 1, N: 1 та N: m, та 
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методами захисту інформаційних потоків, серед яких найбільш поширеними є SNCP і 2-ох та 4-ох 
оптоволоконні MS SPRing [1,2], які будуються на основі захистів інформаційних потоків 1+1, 1: 1 та 1: N. На 
магістральній мережі працездатність технології виражається через структурну надійність двохточкову, 
мережеву та повну, для визначення яких розроблено ряд методик. Найбільш часто вживаними є бульові моделі, 
моделі із використанням інтегрально-диференціальних рівнянь та моделі прямого перебору станів системи, які 
є точними аналітичними моделями, а також використовуються наближені методи, такі як перетворення 
„трикутник-зірка” та статистичне моделювання [3]. Використання точних методів для визначення структурної 
надійності SDH мережі дозволяє отримати точні значення параметрів структурної надійності для простих 
топологій без резервування. Але їх використання супроводжується громіздкими обчисленнями, які 
ускладнюються за рахунок використовуваних методів резервування та динамікою зміни станів окремих 
елементів мережі, що веде до отримання неточних результатів обчислень. Недоліком наближених методів є 
значна неточність, яка збільшується за рахунок того ж резервування та динаміки зміни станів. 

Обґрунтування вибору моделі та обмежень 
З врахуванням вище наведеного, для SDH мережі пропонується розробити модель визначення 

структурної надійності, яка ґрунтується на використанні поєднання основних засад точних аналітичних 
методів, придатних для визначення імовірностей перебування окремих систем резервування у станах 
працездатному та непрацездатному, дозволяють визначати імовірності, тривалості та інтенсивності переходів із 
справного у несправних стан і навпаки і придатні для використання у динамічно змінних моделях структурної 
надійності та наближених методів. Зокрема для пропонованої моделі структурної надійності SDH мережі 
доцільно застосувати, як основу, модель інтегрально-диференціальних рівнянь із врахуванням наслідків 
теореми паралельно-послідовних перетворень, методу перебору гіпотез та перетворення „трикутник-зірка”, при 
цьому враховуючи що кожна система блоків мультиплексора представлена набором однотипних по функціях 
блоків і має можливі стани: 

- повної працездатності – справності основних та резервних блоків; 
- часткової працездатності – справність всіх блоків, які забезпечують доставку інформації 

користувачів при цьому несправними можуть бути від 0 до m блоків, де m – кількість резервних блоків; 
- часткової непрацездатності – несправність блоків системи складає від m+1 до N- (N-1), де N – 

загальна кількість блоків системи; 
- повної непрацездатності – несправності всіх блоків системи. 
Також пропонована модель повинна враховувати динаміку зміни станів – можливості переходу із стану 

в стан, що виражається у можливостях відновлення робочих систем. 
Модель надійності sdh мережі 

Основними складовими елементами мережі є вузол та дуга, які в SDH технології представляються 
мультиплексором вводу-виводу або термінальним мультиплексором та оптичним кабелем із типовим набором 
оптичних волокон – 8, 16, 20 і т.д. Безпосередньо сама структура мережі представляється за допомогою графом 

( )EVG , , який однозначно описує топологічні взаємозв’язки вузлів. Основними топологічними структурами 
SDH мереж є „точка-точка”, просте та ущільнене послідовне лінійне коло та кільце, які можуть бути основою 
для формування будь-якої топології магістральної мережі і в тому числі коміркової топології. 

 
Рис. 1. Топологічна структура мультиплексора: ОМС – блок обробки 

мультиплексованих сигналів; УНК, УКС – блоки управління навантаженням крос-
конектора та комутації службових сигналів відповідно; КМ – контролер 

мультиплексора; ЕСС – вбудований канал управління; БЛ – лінійний блок, * – для 
мультиплексорів потоків STM-16 і вище m=2 

Отже, вузол SDH мережі 
представляється мультиплексором, 
типова структурна схема якого 
представлена на рис. 1 [4,5], і кожен 
блок або набір блоків із однаково 
виконуваними функціями, якого 
резервується утворюючи при цьому 
систему гр – гарячого, мр – 
мажоритарного резервування, або рз 
– резервування із заміщенням. Кожна 
система резервування, якого працює в 
динамічному режимі, тобто в будь-
який момент часу будь-який блок і 
будь-яка їх кількість у системі може 
вийти з ладу із інтенсивністю ( )tλ , 
причому працездатність системи в 
цей час частково порушується. Вихід 
з ладу блоку веде до його 
відновлення із середнім часом 
відновлення вT  та інтенсивністю 
відновлення ( )tµ . Оскільки системи 
резервування, використані в 
мультиплексорі SDH, є динамічними 
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то весь можливий перелік їх станів можна описати за допомогою структурної схеми, графа переходів та матриці 
станів системи на основі яких формується система інтегральних рівнянь, яка дозволяє адекватно описати 
роботу системи. Для прикладу складатися будуть рівняння для системи гарячого, мажоритарного резервів та 
резерву заміщення при загальній кількості блоків 2, один з яких основний другий резервний. 

Отже, система резервування з гарячим та мажоритарним резервами показані на рис. 2 та рис. 3 
відповідно. Система резервування з гарячим резервом описується системою інтегральних рівнянь наступного 
виду:  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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 (1) 

де is  та jτ  – робочий стан i-го та неробочий стан j-го елемента відповідно, if  та ig  – густини 

розподілів часу безвідмовної роботи та часу відновлення i-го елемента. 
 

 
Рис. 2. Структурна схема з гарячим резервом: а) загальна схема гарячого 
резерву для m елементів; б) граф станів для схеми типу 1: 1, де стан „0” – 
справні всі елементи, стани „1”, „2” – непрацездатний відповідно 1 або 2 
елемент, стани „12”, „21” – непрацездатні обидва елементи, причому 
спочатку відмовив 1-ий потім 2-ий, або 2-ий потім 1-ий відповідно; в) 

матриця станів системи 

 
Рис. 3. Структурна схема мажоритарного 

резервування 
 
Для складання системи інтегральних рівнянь мажоритарної системи резервування необхідно 

скористатися графом станів (рис. 4), і оскільки при використанні тільки двох елементів граф станів нічим не 
буде відрізнятися від графа станів схеми з гарячим резервуванням, то вважаємо, що мінімальним доцільним 
використанням даної системи резервування є кількість основних блоків чотири та один резервний. 

 
Рис. 4. Граф станів мажоритарної системи резервування 

 
Рівняння, які описують кожен стан мають вигляд: 
- початковий стан „0”, визначає справність всіх елементів системи і описується інтегральним 

рівнянням:  
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де nN ,...,2,1=  – множина номерів елементів системи, ( )tNSNy ,  – густина розподілу імовірності, що в час t 

кожен елемент Ni∈  працює і буде справним протягом часу 
NS , ( )tf  – густина розподілу часу безвідмовної 
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роботи, 
iSx +  – вектор з компонентами ( )

NiiSx
∈

+ , ( )
iNS  – вектор отриманий з 

NS , якщо і-та компонента 

рівна нулю, 
iτ
 – час відновлення і-го елемента. Для стану „0” узагальнений параметр потоку відмов має вигляд:  
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де ( )tC′  – похідна нормованого коефіцієнта ( )
)(

1
tp

tC = , )(tp  – сума імовірностей перебування системи у 

всіх станах: 
( ) ( )∑ ∑

+

= =
+=

1

1
,)(

m

k kB
tBAptNptp

, або для стану „0” ( ) ( )∏
∈

=
Ni

tгiKtNp , а для решти k справних станів 

( ) ( )∏∏
∈∈

=
Bj

tпjK
Ai

tгiKtBAp )(,
, ( )tiω

 – параметр потоку відмов і-го елемента. 

- k-стан, або стан несправності довільної кількості елементів мажоритарної системи із довільними 
порядковими номерами nB∈ , але при цьому зберігається загальна працездатність мажоритарної системи, при 
умовах kB = , knA −= , mk ≤≤1 , описується інтегральним рівнянням виду:  
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де ( )tBASBAy ,,, τ  – густина розподілу імовірності, що в час t кожен елемент Ai∈  працює і буде справним 

протягом часу 
iS , кожен елемент Bj∈  відновлюється протягом часу 

jτ
, ( )tg  – густина розподілу часу 

відновлення, A  – впорядкована множина елементів NA⊂ , jA∪  – впорядкована множина j доповнена 
елементами А. Для k-го стану узагальнений параметр потоку відмов:  

( ) ( ) ( )∫ −′∏
∈

−+∏
∈

−+= 





t

dxxtC
Bj

xtjxвjAi
xtiSxitBASBAw

0
,,,,, τωωτ , 

 (5) 

де ( )tвjω  – параметр потоку відновлень j-го елемента. 

- стан несправності мажоритарної системи – рівень ( )1+m , визначається несправністю ( )1+m  елемента і 
описується інтегральним рівнянням при умовах 1+= mB  та 1−−= mnA  – відповідно кількість несправних та 
працездатних елементів системи:  
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 (6) 

Для несправного стану – ( )1+m , узагальнений параметр потоку відмов:  

( ) ( ) ( )∫ ∏
∈

−+∏
∈

−−−= 



















t
dx

Bj
xtjxвj

Ai
xtCxtiSidx

dtBASBAw
0

,,,,, τωωτ , 
 (7) 

Система інтегральних рівнянь (1) має розв’язок наступного виду:  

210 TTCp ⋅⋅= , ( ) ( )∫
∞

⋅⋅=
0

211 dxxФxGCp , 
( ) ( )∫

∞
⋅⋅=

0
122 dxxФxGCp

, 

( ) ( )∫
∞

⋅Ψ⋅=
0

2112 dxxFxCp
, 

( ) ( )∫
∞

⋅Ψ⋅=
0

1221 dxxFxCp
 

 (8) 

де ( ) ( )∫
∞

+=
0

dxtxiFtiФ
 та ( ) ( )∫

∞
+=Ψ

0
dxtxiGti

 – прийняті позначення, для яких ( ) ( )∫
∞

+=
0

dxtxiftiF  та 

( ) ( )∫
∞

+=
0

dxtxigtiG  відповідно і ( ) ( )tiFtiF −=1  та ( ) ( )tiGtiG −=1 , причому ( )tiF  та ( )tiG  – функції розподілів 

імовірностей часу безвідмовної роботи та часу відновлення відповідно і-го елемента системи С – співмножник, 
який визначається з умови нормування при якій сума всіх імовірностей є рівною одиниці, 

1T , 
2T  – час 

напрацювання 1-го та 2-го елемента системи відповідно. 
Розв’язок системи інтегральних рівнянь (8) визначає імовірності перебування системи в кожному стані, 

а також дозволяє визначити параметри переходів із стану в стан:  
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21,0 TC ⋅=ω , 
12,0 TC ⋅=ω , ( ) ( )∫

∞
⋅⋅=

0
2112,1 dxxFxGCω , ( ) ( )∫

∞
⋅⋅=

0
1221,2 dxxFxGCω , 

( ) ( )∫
∞

⋅⋅=
0

210,1 dxxФxgCω , 
( ) ( )∫

∞
⋅⋅=

0
120,2 dxxФxgCω

,  ( ) ( )∫
∞

⋅⋅=
0

212,12 dxxFxGCω ,

 
( ) ( )∫

∞
⋅⋅=

0
121,21 dxxFxGCω

, 

 (9) 

Наближене рішення системи інтегральних рівнянь для мажоритарної системи (2,4,6) має вигляд:  

( ) ( ) ( ) ∏
∈

∏
∈

= 







Bj
tjвj

Ai
tiSitCtBASBAy ,,,,, τωωτ , 

 (10) 

де ( )BA,  довільне розбиття N елементів, 10 +≤≤ mB . 
Імовірність перебування мажоритарної системи резервування у відповідному стані і в будь-який 

момент часу протягом її роботи визначається із співвідношень:  
NTCNTTTCp ⋅=⋅⋅⋅⋅= ...210

, 
( ) ( )∫

∞
∏
+=

≠==
⋅⋅=

0 ,1,1

mnN

ijji
dxxjФxiGCip

, 

( ) ( )∫
∞

∏
+=

≠==
⋅Ψ⋅=

0 ,1,1
,

mnN

ijji
dxxjFxiCjip , 

 (11) 

Аналогічним чином описується система резервування заміщенням, структурна схема, граф станів та 
матриця станів представлені на рис. 5. Система інтегральних рівнянь має вигляд:  
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І має розв’язок:  

( ) ( )∫
∞

⋅⋅=
0

2101 dxxGxFCp
, 

( ) ( )∫
∞

⋅⋅=
0

2102 dxxFxGCp
,  

( ) ( )∫
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0

211 dxxFxGCp
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 (13) 

із параметрами переходу із стану в стан:  

( ) ( )∫
∞

⋅⋅==
0

2101,21,01 dxxgxFCωω , ( ) ( )∫
∞

⋅⋅==
0

2102,12,02 dxxFxgCωω , 

( ) ( )∫
∞

⋅⋅==
0

212,1212,1 dxxfxGCωω ,  ( ) ( )∫
∞

⋅⋅==
0

211,2121,2 dxxGxfCωω , 
 (14) 

Причому постійний множник С визначається з умови нормування 
12112210201 =+++++⋅ 





 ppppppC . 

 
Рис. 5. Структурна схема резервування із заміщенням: а) загальна схема резерву із заміщенням; б) граф станів для схеми типу 1+1, 
де стан „01”, „02” – справні всі елементи, але працює 1-ий або 2-ий відповідно, стани „1”, „2” – непрацездатний відповідно 1 або 2 

елемент, стани „12”, „21” – непрацездатні обидва елементи, причому спочатку відмовив 1-ий потім 2-ий, або 2-ий потім 1-ий 
відповідно; в) матриця станів системи 

 
Враховуючи наслідки теореми паралельно-послідовних перетворень, загальну структуру 

мультиплексора (рис. 1) представляється з точки зору користувача єдиним блоком із еквівалентним значенням 
структурної надійності та працездатності вузла, які визначаються на основі (8,11,13). Еквівалентне значення 
імовірності працездатного стану мультиплексора SDH, при часі напрацювання t=10000 год., показано на рис. 6. 
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Рис. 6. Імовірність працездатного стану мультиплексора SDH, де 1, 5 – працездатність мультиплексора без резервування та з 

резервуванням відповідно, 2 – імовірність виходу з ладу максимальної кількості резервних елементів, 3 – імовірність виходу з ладу 
двох елементів з будь-якого набору блоків – часткова непрацездатність, 4 – імовірність, нижче якої мультиплексор повністю 

несправний 
 
Так, як SDH технологія представляється в основному конкретними топологічними архітектурами, то 

відповідно двохточкова надійність кожної із цих топологій буде визначатися: 
- імовірність працездатності топології „точка-точка”:  

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) пдK
tпдPппKtппPокKtокPtовPtMUXPtттP 




⋅⋅⋅⋅=−

2 ,  (15) 

де ( )
( )

∑

−

=

⋅−
⋅=














1

2

0 !

вK

i

tовe
i

itовtовP
λλ  – імовірність надійної роботи системи оптичних волокон в одному 

напрямку передавання, як системи резервування типу 1+1, ( )tMUXP2  – надійність роботи термінального 

мультиплексора – точки вводу або виводу інформації, овK  – кількість оптичних волокон у кабелі, 
овλ  – 

інтенсивність відмов оптичних волокон, ( )tокP  – імовірність справного стану оптичного кабелю як цілісної 

структури і визначається в основному впливом зовнішніх факторів, таких як розрив кабелю внаслідок дій 
людини і ін., 

окK  – кількість оптичних кабелів, які використовуються в топології „точка-точка”, ( )tппP  і ( )tпдP  

– імовірність працездатності пристроїв підсилення оптичного сигналу та компенсації дисперсії, 
ппK  і 

пдK  – 

кількість пристроїв підсилення та компенсації дисперсії в основному та резервному напрямках і визначаються 
із відповідних співвідношень визначення довжини регенераційних ділянок по підсиленню та по компенсуванню 

дисперсії відповідно: 
1

max
−=

pL
d

ппK
 та 1

max
−=

dL
d

пдK , де 
α

вправвaNвпвазpQ
pL

−⋅−−−
=max  та 

BdL
⋅⋅

=
14
1

max σ
 – довжини ділянок регенерації по підсиленню та дисперсії відповідно. 

- імовірність працездатності топології просте та ущільнене послідовне лінійне коло відповідно:  
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t
jпдP 2111 , 

 (16) 

де L – кількість ділянок оптичного кабелю типу ТМ-МВВ та МВВ-МВВ, 
пеP  – імовірність вчасного 

спрацьовування перемикаючого елемента, 
MUXввК  – кількість МВВ, ( )tБЛР  – імовірність справного стану 

лінійних блоків МВВ, k  – параметр ущільнення, для послідовного лінійного кола без резервування 1=k . 
При використанні структури ущільненого послідовного кола структурна надійність визначається як 

сумарна імовірність справного стану топології „точка-точка” з 1=окK , та послідовне лінійне коло при 

kокK ,...,2,1= , які зводяться до структури „точка-точка” із еквівалентним значенням імовірності справного 
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стану за допомогою послідовно-паралельних перетворень:  

( )( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] пдіK
пдP

MUXK

i
ппіK

ппPMUXKtокPtовPMUXKtMUXPtовPtнвP ∏
−

=
⋅×−⋅⋅⋅=

1

1
1 ,  (17) 

- імовірність працездатності топології кільце тип резервування SNCP:  
( ) ( ) ( )













←−⋅→−−=↔ tTSPtTSPtTSP 111 ,  (18) 

де ( ) ( )( ) ( )





 −⋅−−=→ tрPtоPtTSP 111  – надійність кільця SNCP при передаванні інформації в напрямку S→Т, 

( )( ) ( )( ) ( )( )tнPtвPtроP −⋅−−= 111  – надійність роботи основного та резервного кільця структури SNCP при 

передаванні інформації в напрямку S→T, та імовірність справності робочого та резервного кільця:  
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 (19) 

- імовірність працездатності топології кільце тип резервування MS SPRing визначається згідно (18), та 
імовірність справності робочого та резервного кільця:  
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×−⋅−−=
1

111 , 
 (20) 

де K – кількість взаємнонезалежних напрямків передавання основного та резервного трафіків, m – 
кількість волокон використаних для передавання трафіку, m=1 для структури 2-ох ОВ MS SPRing, m=2 для 
структури 4-ох ОВ MS SPRing. 

Імовірність працездатного стану різних топологій магістральної мережі SDH стосовно імовірності 
доставки інформації в обох напрямках в режимі відновлення та без відновлення працездатності мультиплексора 
(стаціонарна та динамічна моделі функціонування) показано на рис. 7, причому для лінійних (рис. 7,а), 
кількість вузлів є рівною 2 для топології точка-точка та 5 для топологій послідовне лінійне коло та ущільнене 
послідовне коло і кільцевих топологій SNCP 2-ОВ 4-ОВ MS SPRing (рис. 7.б) кількість вузлів рівна 7, а 
кількість кабелів та ОВ між вузлами однакова для всіх топологій, і складає 8 ОВ у оптичному кабелі. 

 

 
Рис. 2.21. Залежність імовірності працездатного стану топологій магістральної мережі SDH: 1, 2, 3 – стаціонарна модель 

функціонування; 4, 5 (для а) та 6 (для б) – динамічна модель функціонування; 6, 7 (для а) та 7, 8, 9 (для б) – імовірність, нижче якої 
доставка інформації між вузлами S і T відсутня. 

 
Висновки 

Сформована математична модель динамічного режиму роботи мультиплексора SDH та характерних 
топологій використовуваних в SDH технології. Досліджено імовірності працездатного стану топологій 
магістральної мережі SDH залежно від часу роботи мережі. Для визначення точності запропонованої моделі 
було здійснено порівняння результатів отриманих згідно запропонованої моделі та роботи реальних топологій 
мережі SDH, представлених статистичними даними у вигляді лог-файлів. Середностатистична різниця між 
отриманими результатами згідно запропонованої моделі та реальними значеннями структурної надійності 
відповідних топологій складає від 4 до 7 відсотків. 
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УДК 681.5.01: 395.31 
С.Г. ОДНОРОМАНЕНКО 

Черкаський державний технологічний університет 
 

СИСТЕМНА МОДЕЛЬ ВІДОМЧОЇ ЦИФРОВОЇ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ 
 
В статті розв’язана задача побудови системної моделі відомчої цифрової телекомунікаційної мережі 

з використанням апарату теорії графів. Математично описана трирівнева мережа, її зв’язність та 
навантаження на вузли мережі. Отримані результати практично використані при побудові відомчої цифрової 
телекомунікаційної мережі УМВС України в Черкаській області. 

 
Вступ. Системне проектування відомчих цифрових телекомунікаційних мереж (ВЦТМ) потребує 

побудови банку моделей. Формалізоване рішення задач структурного синтезу заключається в виконанні 
комплексу необхідних перетворень моделей ВЦТМ. Інформація, яку маємо по структурним моделям в 
літературі, не володіє необхідною для створення мови опису алгоритмів рішення цих задач ступенем повноти і 
деталізації, що особливо стосується рідко використовуваних і мало вивчених моделей, таких як гіперграфи, 
ультраграфи і ієрархічна модель [1]. Тому необхідно: визначити набір моделей, які використовуються для 
представлення ВЦТМ, процесу рішення і результатів задач структурного синтезу; встановити відповідність між 
компонентами ВЦТМ і елементами моделі; зіставити зв’язки компонентів ВЦТМ відношенням елементів 
моделей; а також, виконати аналіз елементів і якостей моделей, які використовуються. 

При проектувані ВЦТМ вирішуються наступні класи задач структурного синтезу [2]: моделювання, 
позиціювання, комутації/маршрутизації, декомпозициії/композиції та встановлення ідентичності. 

Основна частина. Створення ВЦТМ передбачає вирішення двох основних задач [3, 4]: формування 
структури системи та територіальне розміщення елементів мережі. Вважатимемо, що територіальне розміщення 
пунктів є стаціонарним і вже визначеним (рис. 1) – задача полягає у побудові системи такої структури, що 
задовольняла б вимогам, поданим замовником. 

 
Рис. 1. Схема ВЦТМ УМВС України в Черкаській області 
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Система ВЦТМ будується на базі обчислювальної мережі, тому від структури мережі багато в чому 
залежить якість роботи всієї системи. Структура мережі створюється адміністратором шляхом відповідних 
налаштувань структуровизначальної апаратури та визначає зв’язки між вузлами мережі (ВМ), тобто можливості 
по передачі інформації між ВМ. 

Проектуємо мережу ієрархічної структури. Вважатимемо, що мережа має три рівні: перший рівень той, 
де знаходиться центральний ВМ (Черкаси), другий рівень – ВМ, що з’єднані лише з пунктом 1-го рівня, та 
третій рівень – ВМ, що з’єднані з ВМ 2-го рівня. Такий поділ, однак, не означає можливість ВМ одного рівня 
зв’язуватись із ВМ, що мають рівень, на один вищий. 

Усі ВМ пронумеруємо таким чином, що кожний повинен мати унікальний номер. Загальну кількість 

вузлів позначимо N . При цьому ∑
=

=
3

1i
iNN , де iN  – кількість ВМ рівня i  в мережі. 

Для опису зв’язності мережі використовується матриця зв’язків між ВМ – ijcC = , де 1=ijс , якщо 

ВМ i зв’язаний з ВМ j  (можлива передача даних та зв’язок між цими ВМ), і 0=ijc , якщо ВМ i  не зв’язаний з 

ВМ j  ( Nji ,1, = ). Матриця C  будується на етапі проектування мережі і на лаштування апаратури зв’язку і 
дає можливості визначити наявність чи відсутність зв’язку між ВМ. 

Введемо матрицю розподілу ВМ за типами – ,,1( nkrR kn == )3,2,1=n , де 1=knr , якщо ВМ з 

номером k є ВМ типу n , і 0=knr , якщо ВМ з номером k не є типу n . 
Мережа повинна мати вихід зовні для зв’язку з іншими системами. Зв’язки ВМ із зовнішніми 

системами задамо матрицею ,,1( NigG ij == ),1 Mj = , де 1=g , якщо ВМ з номером i підключений до 

точки входу з номером j , і 0=ijg , якщо ВМ з номером i  не підключений до точки входу з номером j . 

Матриці GRC ,,  дають повний опис структури мережі ВМ і використовуються для характеристик 
системи: 

}{ GRС ,,=∑ . 

Потоки даних в мережі описуються матрицею інтенсивності потоків даних між ВМ – шоλ=Λ , де 

ijλ  – сумарна інтенсивність потоків даних між ВМ з номерами i  та j Nji ,1,( = ).  
Головним фактором, що визначає роботу мережі, є запити абонентів ВМ. Запити абонентів розділимо 

на групи у відповідності з типами ВМ. Інтенсивності потоків запитів абонентів позначимо наступним чином: 

1iγ - сумарна інтенсивність потоків запитів абонентів ВМ номер i до ВМ першого типу, 2iγ - сумарна 

інтенсивність потоків запитів абонентів ВМ номер i  до ВМ другого типу, 3iγ - сумарна інтенсивність потоків 

запитів абонентів ВМ номер i до ВМ третього типу, im1γ - сумарна інтенсивність потоків запитів абонентів ВМ 
номер i при роботі із зовнішньою системою номер m . Відповідні запитам інтенсивності потоків даних рівні: 

imimimiiiiiiiii kkkk γγγγγγγγ 1
*
133

*
322

*
211

*
1 ,,,,, ====  

Значення інтенсивності ijk  та коефіцієнтів вважаємо відомими, і будемо їх використовувати в якості 
вихідних даних для проведення розрахунків. Для заданої структури мережі та вихідної інформації про потоки 
даних створимо моделі для розрахунків інтенсивностей потоків даних, що передаються між ВМ. Для ВМ 
першого, другого та третього типів матимемо: 
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Інтенсивність сумарних потоків, що поступають на ВМ першого, другого та третього типів, 
складатимуть: 

∑
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Використовуючи вище вказані рівності, проводимо обчислення завантаження ВМ та каналів зв’язку. 
За комплексний критерій роботи системи візьмемо величину затрат на обслуговування системи за час 
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T . Головною метою керування системою та окремими ВМ є мінімізація витрат, що обчислюється як сума 
витрат ВМ, що входять до мережі. 

Висновки. Виконаний в роботі системній аналіз та побудована системна модель, синтез правил 
представлення компонентів об’єктами моделі і відношення між ними, а також аналітичні вирази, забезпечують 
побудову в ході проектування ієрархічної моделі, дають можливість автоматизації процесу багаторівневого 
проектування структур ВЦТМ. 
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НЕПЕРЕРВНИЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА 

СУСПЕНЗІЙНОГО ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ НА БАЗІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ 
 
Статья посвящена разработке метода и системы непрерывного контроля качества 

поливинилхлорида в процессе его производства, которые базируются на экспериментальных и 
математических исследованиях характеристик случайных процессов и особенностей технологического 
режима процесса полимеризации. 

 
Постановка задачі 

Контроль якості суспензійного полівінілхлориду в процесі його виробництва є актуальною науково-
технічною задачею у зв’язку з реалізацією інвестиційної програми розвитку нафтохімічного комплексу у м. 
Калуш загальною вартістю понад 300 млн доларів. 

У складі ТОВ "Карпатнафтохім" експлуатуються великотонажні виробництва етилену, хлору і 
вінілхлориду-мономера (ВХМ), які складають практично збалансований за потужністю цілісний технологічний 
ланцюжок. Логічним завершенням цього технологічного ланцюжка стане установка у виробництво 
суспензійного полівінілхлориду (ПВХ-С), яка буде збудована за технологією фірми UHDE (Німеччина). 
Потужність установки – 300 тисяч тонн товарного ПВХ-С в рік, який відповідатиме світовим стандартам. 

Проте, аналіз літературних джерел (наприклад, [1÷3]) показує недостатній об’єм проведених 
досліджень в контексті використання неперервних методів контролю якості суспензійного полівінілхлориду в 
процесі його виробництва. 

Тому ціллю даної статті є розроблення методу неперервного контролю якості суспензійного 
полівінілхлориду в процесі його виробництва за допомогою комплексного показника К [1], використання якого 
вважається доцільним для оцінювання якості процесу виробництва ПВХ-С. 

Метою контролю показника К є встановлення того факту, що в реакторі полімеризації ПВХ-С 
виробляється якісний латекс. Для цього вимірюється запропонований показник – потужність на валі мішалки Рв 
і отримані оцінки порівнюються з допусками. 

Вирази для розрахунку нижньої Рвн і верхньої Рвв границь допуску можна отримати користуючись 
формулами [4]:  

L
pqU

вРввР
σ2/

0 += ,  (1)
 

L
pqU

воРвнP
σ2/−= .  (2)

Якщо значення номіналу Рво і величини дисперсії σр2 невідомі, то необхідно використати їх оцінки 0вP
)

і 
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Sр
2 , які отримані в результаті спеціально організованих експериментів. Тоді формули (1) і (2) будуть мати 

наступний вигляд:  

;2/1
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−=   (3)

де  
2/1qt - вибирається з таблиць [4] для рівня значущості q = q1/2 і числа ступенів свободи υ = L – 1 

Аналіз формул (1), (2) і (3) показує, що для розрахунків границь допусків Рвв, Рвн необхідно знати 
наступні параметри: Рво – номінальне значення потужності на валі мішалки або її оцінку воР€ ; σр2 – дисперсію 
потужності на валі мішалки або її оцінку Sр2; L – об’єм вибірки; q1 – рівень значущості для перевірки нульової 
гіпотези H0

’: mp = Рво при альтернативній H1
’: mp ≠ Рво; q2 – рівень значущості для перевірки другої нульової 

гіпотези H0
’: σр2 = σ2 при альтернативній H1

’: σр2 ≠ σ2
. 

Значення перших трьох параметрів вибирають на підставі даних, які отримані під час проведення 
попередніх досліджень технологічного процесу, або ними задаються. 

Параметри q1 і q2 вибирають відповідно до рекомендацій державного стандарту [5], згідно з яким: q1 = 
0,03, що відповідає 3σ-м довірчим границям; q2 = 0,02, що відповідає 0,25σ-м довірчим границям. Для q1 = 0,03 і 
об’єму вибірки L = 22 визначили з таблиць [5] tq 2/1  = 2,28. Враховуючи, наприклад, що Рво = 4,4 кВт, Sp = 0,115, 
отримаємо вирази для 

верхньої і нижньої границь допуску:  

кВтввР 469,482,2
22

115,04,4 =+= ,  (4)

кВтР вн 331,482,2
22

115,04,4 =−= .  (5)

 Користуючись моделлю Рв = f (K) [1], визначили границі допусків для показника якості К, які 
відповідають визначеним границям допусків (4) для потужності електродвигуна приводу мішалки:  

;78,70
031,0
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РК .  (7)

При виконанні співвідношень (3) з імовірністю р1 = 1 – q1 = 0,973 можна стверджувати, що в системі не 
виникло систематичної похибки, і вона підтримує заданий номінал показника якості воР .Якщо при цьому дані 
вибірки Р1, Р2,… РL з імовірністю р2 = 1 – q2 = 0,988 не суперечать і другій нульовій гіпотезі, то це означає, що 
за інтервал часу, який розділяє початок роботи системи і момент контролю, процес виробництва латексу ПВХ-
С був стабільним, і процент браку не перевищує q0·100 %. 

Процедуру контролю стабільності технологічного процесу слід регулярно повторювати через інтервали 
часу ∆t, тривалість яких вимагає визначення. Якщо результати обробки даних чергової вибірки об’ємом L: (Рg1, 
Рg2,… РgL), взятої в момент часу tg = g ∆t, і з’ясується, що одна із гіпотез H0

’ або Н0
’’ відхиляється, значить на 

інтервалі часу tg – tg-1 у технологічній системі сталося розладнання, і частка браку зростає. Тому необхідно 
з’ясувати і усунути причини розладнання. Технологічний процес виробництва латексу ПВХ-С іде задовільно, 
якщо значення потужності на валі мішалки Рв і показника К не виходять за межі зони регулювання Рвн÷Рвві 
Кн÷Кв. Вихід середніх значень вP і К за допустимі межі регулювання сигналізує про порушення 
нормального ходу процесу полімеризації ПВХ-С. 

Для стабілізації процесу потрібний алгоритм нормальної процедури прийняття рішень “параметр у 
межах допуску”, “параметр поза межами допуску”. За такий критерій оптимальності прийняли критерій 
оптимального спостерігача, який для нашої задачі формулюється як мінімум ймовірності прийняття 
помилкового рішення. 

Оскільки можливі лише дві гіпотези – “параметр у межах допуску” і “параметр поза межами допуску”, 
то задача контролю параметрів Рв або К є еквівалентною до задачі швидкого виявлення розладнання 
властивостей випадкових величин [2]. 

Оптимальна процедура прийняття рішення повинна мати такий вигляд:  
Y* = 0, якщо Λ (Рв) ≥ 1,  (8)
Y* = 1, якщо Λ (Рв) < 1, 

де  Y* = 0 – рішення “параметр К у межах допуску”; Y* = 1 – рішення “параметр К поза межами допуску”; 
Λ (Рв) – відношення правдоподібності:  
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р1
* (Рв) – апостеріорна ймовірність перебування параметра Рв у межах допуску, яка обчислюється за 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 207

результатами спостережень сигналу Рв (t); р2
* (Рв) – апостеріорна ймовірність перебування параметра за 

межами поля допуску. 
Рішення “параметр у межах допуску” приймається, якщо оцінка Рв лежить всередині контрольованих 

допусків, або “параметр поза межами допуску”, якщо його оцінка знаходиться за межами контрольованих 
допусків. 

Оскільки величина Рв, що контролюється, спотворена завадами, то перехід нею границі допуску 
виявити досить складно. 

Таким чином, виникає задача про необхідність виявлення моменту переходу границі допуску з 
використанням результатів спостереження за послідовністю значень {Рв, і}, і = 1, 2, …, L. 

Варіаційна постановка задачі швидкого виявлення моменту розладнання виглядає так: необхідно 
розшукати правило, яке мінімізує середнє запізнення при виявленні розладнання 

)/[*]( 00 ttttM aa ≥−=τ  у класі правил, для яких ймовірність випадкового виходу за межі допуску 
обмежена зверху:  

рх (ta < t0) ≤ α,   (10)
де  α – задана константа, яку треба визначити; M [*] – умовне математичне сподівання; ta – момент 
виявлення розладнання; t0 – момент розладнання. 

При неперервному контролі технологічного процесу виробництва ПВХ-С запізнення у визначенні 
розладнання визначає час, протягом якого виготовляється неякісний латекс. З іншого боку, хибні тривоги 
приводять до зменшення випуску якісної продукції внаслідок зупинки виробництва для його налагодження, а 
також до економічних витрат. 

Тому задачею системи контролю є визначення розладнання, якомога, швидше після його появи при 
заданному рівні хибних тривог, але не треба точно вказувати момент часу, коли сталося розладнання. Для 
вирішення таких задач застосовують так звані послідовні алгоритми [6]. Варіанти алгоритмів такого типу 
визначаються ймовірнисними властивостями випадкової величини, яка контролюється, і функціями розподілу, 
а саме: 

- апріорний розподіл моменту розладки невідомий; 
- апріорний розподіл моменту розладки відомий; 
- апріорний розподіл моменту розладки і параметр розподілу спостережень після розладки невідомі; 
Частіше в реальних задачах контролю знати апріорний розподіл моменту появи розладнання не 

вдається. Тому часто використовують алгоритми кумулятивних сум, зокрема алгоритм Е.С.Пейджа. 
В ситуаціях, коли апріорний розподіл моменту розладнання і параметр розподілу спостережень після 

розладнання невідомі, можливі три підходи: метод максимальної правдоподібності; метод Ле Кама, заснований 
на розкладанні логарифму відношення правдоподібності; метод усередненого значення. 

Крім перерахованих, відомі також деякі алгоритми, які не мають оптимальних властивостей, але 
широко застосовуються: правило Неймана-Пірсона; алгоритм експоненціального згладжування. 

Параметри алгоритмів визначення розладнань вибирають з урахуванням втрат від хибних тривог, 
запізнення при визначенні розладнання, вартості одного кроку контролю, вартості технологічних міроприємств 
після сигналу від алгоритму контролю 

Оскільки в задачі контролю показника К апріорний розподіл моменту розладнання невідомий, 
аналогічно як і напрямок зміни параметра Рв, виникає необхідність використання двох паралельно діючих 
алгоритмів виявлення моменту розладнання. 

Для розв’язку поставленої задачі контролю показника К може бути використаний послідовний 
двосторонній рекурентний алгоритм кумулятивних сум (АКС), який дозволяє виявляти зміни властивостей 
випадкових величин. Аналіз відомих АКС [2] показав, що для умов виробництва ПВХ-С доцільно використати 
такий АКС:  

ta = inf {t: (Qt
 (-) ≥ R}, 

ta = inf {t: (Qt
 (+) ≥ R},  (11)

Q0
 (±) = Q10 = 0, 

Qt
 (±) = (KQ1t-1 + Q1t),  (12)

де  2/1)1(
n

nK −
= ; n – кількість спостережених значень параметра Рі,  
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P – оцінка математичного сподівання випадкової величини Рі, Q1t-1 – попереднє 

значення функції Qt. 
Цей алгоритм є двостороннім, оскільки може виявляти зміни параметра Рв, як у бік збільшення Рв > Рвв, 

так і в бік зменшення Рв < Рвв. 
Правило зупинки при цьому має вигляд:  

ta = inf {t: │Qt│≥ R},  (14)
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де  R – вибране значення порогу. 
Функція Qt має таку властивість, що до моменту розладнання її математичне сподівання дорівнює 

нулю, а після переходу за межі допуску монотонно збільшується у часі. 
Для виявлення моменту переходу контрольованого параметру за межі допуску використовується 

процедура порівняння величини на кожному кроці обчислень з деяким порогом R. 
За оцінку ta моменту виявлення розладнання приймається значення t (поточного значення часу), для 

якого використовується умова (14). Оскільки випадкові величини до початку розладнання розподілені 
нормально з математичним сподіванням 0 і дисперсією 1, то з імовірністю 0, 98 усі значення Qt будуть 
потрапляти в інтервал – 2,5 ÷ ± 2,5, тобто ймовірності 0,98 відповідає значення порогу R = 2,5, що задовільняє 
вимогам до показника К. 

Розглянута процедура послідовного виявлення розладнання процесу полімеризації ПВХ-С у 
відповідності з постановкою задачі характеризується середнім запізненням виявлення розладнання τз і середнім 
числом Nx хибних тривог, які подаються до появи розладнання, або імовірністю Px (ta < t0) хибної тривоги. 

Для визначення запізнення в процесі виявлення розладнання проведено аналіз роботи алгоритму (11), 
(12) з використанням промислових даних у режимі off-line. Чутливість алгоритму кумулятивних сум також 
досліджена у режимі off-line на основі експериментальних даних про зміну активної потужності електродвигуна 
мішалки реактора полімеризації ПВХ-С в часі. 

На рис. 1 зображені графіки зміни споживаної потужності в часі Р (t), які були використані для 
дослідження алгоритму кумулятивних сум Q (t). 
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Рис. 1. Графіки зміни споживаної потужності Р (t) в часі, які використані  

для дослідження чутливості алгоритму кумулятивних сум Q (t) 
 
Для аналізу дії алгоритму кумулятивних сум на вхід пристрою контролю показника К подається 

значення потужності Р (t) відповідно до графіків, зображених на рис. 2-6. 
Із графіків (рис. 2) видно, що P1 (t) приводить до зміни функції Q (t), але її коливання перебувають у 

межах ±1, тобто на таку зміну потужності ∆P1/∆t алгоритм кумулятивних сум Q (t) ще не реагує. 
Із графіків зміни активної потужності Р2 (t) і функції Q (t) (рис. 2), видно, що функція Q (t) перейшла 

поріг ∆=+1, а це свідчить про розладнання процесу полімеризації. Швидкість зміни потужності Р (t) склала 
0,0235 кВт/с, і на цю зміну потужності алгоритм кумулятивних сум зреагував через 8 відліків значення 
потужності Р, що задовільняє вимоги до системи контролю показника К. 

При збільшенні швидкості зміни Р (t) відповідно до значень ∆P3/∆t = 0,036 кВт/с, ∆P4/∆t = 0,05 кВт/с, 
∆P5/∆t = 0,1 кВт/с, які спостерігаються на графіках (рис. 4, 5, 6), максимум функції Q (t) складає відповідно: 
Q3max = 1,9; Q4max = 2,3; Q5max = 2,7. 
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Рис. 2. Графіки зміни Р1 (t) і Q (t) 



Технічні науки 
 

 Вісник Хмельницького національного університету №2 ’2007 / Т.2 209

0 5 10 20 25 30 35 40

P (t), кВт,
Q(t)

2

t, c

0

0.5

- 0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 
o – Q (t), х – Р (t) 

Рис. 3. Графіки зміни Р2 (t) і Q (t) 
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Рис. 4. Графіки зміни Р3 (t) і Q (t) 
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Рис. 5. Графіки зміни Р4 (t) і Q (t) 
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Рис. 6. Графіки зміни Р5 (t) і Q (t) 
 
Функція Q (t) досягає максимального значення в трьох останніх випадках за 5– 6 секунд, що 

задовільняє вимоги до системи контролю показника К. 
Як видно з графіків, розладнання процесу розпочалося з 10-го кроку опитування давачів, і було 

виявлено на 5-му кроці, коли значення Q (t) перевищило вибраний поріг R=2,5. Це означає, що запізнення τз 
cкладає 5 кроків опитування давачів, і алгоритм працює задовільно. 

Працездатність рекурентного АКС при виявленні розладнання процесу полімеризації ПВХ-С 
підтверджена при високому рівні завад і в різних режимах роботи. 
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Розроблені модель і алгоритм виявлення розладнання в процесі полімеризації ПВХ-С дозволяють 
обґрунтовано перейти до розробки структурної схеми системи контролю комплексного показника якості 
полівінілхлориду К. 

Висновок 
На підставі проведеного аналітико-статистичного аналізу та оцінок взаємно-кореляційних зв’язків між 

константою Фікентчера і контрольованими технологічними параметрами процесу полімеризації ПВХ-С 
встановлено існування між ними зв’язку, який проявляється лише через 16 – 38 годин роботи реактора 
полімеризації, що не дозволяє використати вказані параметри як інформативні для неперервного контролю 
ступеня полімеризації вінілхлориду в режимі реального часу. Тому введений комплексний показник якості К, 
який взаємозв’язаний з параметрами процесу полімеризації. 

Проведені дослідження взаємозв’язку параметрів стану об’єкта з потужністю на валі мішалки, а також 
розподілу енергетичних потоків в об’ємі реактора ПВХ-С показали, що між параметрами стану об’єкта, 
швидкістю обертання мішалки і потужністю на її валу, існує функціональний зв’язок, який може бути 
покладений в основу методу контролю показника К за споживаною потужністю. 

Дослідженнями інформаційних властивостей активної потужності, яку споживає електродвигун 
приводу мішалки реактора полімеризації, встановлено, що в умовах реактора полімеризації при сталих витратах 
вінілхлориду і емульсійної води флуктуація потужності є випадковим стаціонарним процесом; визначені його 
основні статистичні характеристики: математичне очікування, дисперсія, автокореляційна функція. 

Встановлена лінійна залежність потужності, що споживається електроприводом мішалки реактора 
полімеризації ПВХ-С, від показника К з коефіцієнтом кореляції rn = 0,953 для заданого рівня значущості q = 
0,05, адекватність якої перевірена за критерієм Фішера. 

Визначені границі допусків для показника К за визначеними границями допусків для потужності на 
валі електроприводу мішалки, вихід за межі яких сигналізує про порушення нормального перебігу процесу 
полімеризації ПВХ-С, та розроблено алгоритм, що дозволяє прийняти оптимальне рішення: “параметр у межах 
допуску” або “параметр за межами допуску”. 

Для швидкого виявлення моменту переходу показника К за межі допуску використаний послідовний 
двосторонній рекурентний алгоритм кумулятивних сум, який мінімізує середнє запізнення при виявленні 
моменту переходу за межі допуску. 

Метод дозволяє при високому рівні завад і різних режимах роботи виявити розладнання процесу 
полімеризації ПВХ-С з ймовірністю 0,98 і запізненням, яке складає ≤ 5 кроків опитування давачів. 
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