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16. О. І. Махньов 

НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ РАДІАЦІЙНИХ АНОМАЛІЙ ТА ЙОГО 

РЕАЛІЗАЦІЯ 

Рекомендовано до публікації: 

214 

17. Д.В. Солдатов 

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ VOIP КОДЕКІВ 

Рекомендовано до публікації: к н д. т. н., доц. Корнєв В.П. 

220 

18. Б.О.Белаш 

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ ПО ПОЛОЖЕНИЮ 

Рекомендовано до публікації: ст. преподаватель Антонюк А.И. 

224 

19. Oleksii Mykhniak 

ПРОБЛЕМАТИКА ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМ 

228 

 

СЕКЦІЯ №5: «ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА» 

1. О.О. Москаленко  

РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕКТОРНОГО АНАЛІЗАТОРА МІКРОХВИЛЬОВИХ ПАРАМЕТРІВ КІЛ 

НА ОСНОВІ ОДНОГО ПРИЙМАЧА 

Рекомендовано до публікації: д.т.н. Прокопенко Ю.В. 

234 

2. В.О. Кикало, С.С. Коваль 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ОБРОБКИ 

ТА АНАЛІЗУ СЦИНТИГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

Рекомендовано до публікації: доц. Ніколов М.О. 

239 

3. I. Seleznov 

CLASSIFICATION OF HUMAN EMOTIONAL STATES BASED ON PHYSIOLOGICAL 

SIGNALS 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Попов А.О. 

243 

4. М.М. Федорчук, Н.В. Нестеренко 

АНАЛІЗ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ГЛИБОКОЇ ЗГОРТКОВОЇ 

НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Попов А.О. 

249 

5. О.С. Павлова 

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ВІДЕОЗОБРАЖЕНЬ МЕХАНІЧНИХ СКОРОЧЕНЬ 

КАРДІОМІОЦИТІВ В МІКРОЧІПІ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доцент Ніколов М.О. 

253 

6. В. В. Карпенко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЇЇ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ В ЖИВИХ ТКАНИНАХ 

Рекомендовано до публікації: доц. Іванушкіна Н.Г. 

257 
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СЕКЦІЯ №6 «ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА» 

1. Марич Юрій 

РЕЗОНАНСНЕ ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 

Рекомендовано до публікації: асист. А.В. Заграничний 

261 

2. І.А.Зозуля 

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

BLUETOOTH ПРИСТРОЇВ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Прокопенко Ю.В. 

266 

3. В.В. Левченко 

МЕТОДИ ОБРОБКИ ЦИФРОВОГО ВІДЕО 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Ямненко Ю.С. 

270 

4. Р.М. Прибудько, К.А. Ходаков 

КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

Рекомендовано до публікації: доц. Вербицький Є.В. 

274 

5. Городжа Є. К. 

РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ЗРАЗКУ ПРИЛАДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ 

ПОВІТРЯ У НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕННЯХ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф Ямненко Ю.С.  

278 

6. Мартинюк В.І. 

ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ УОЛША 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Осипенко К.С. 

284 

7. М.К. Яременко 

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ВИМІРІВ ШВИДКОСТІ ВІТРУ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Осипенко К.С. 

288 

8. М.Ю. Овсієнко 

ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРИ ЗМІНІ ПАРАМЕТРІВ 

ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Хижняк Т.А. 

292 

9. І.С. Федін 

БАГАТОРІВНЕВІ КАСКАДНІ ІНВЕРТОРИ НАПРУГИ  

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Терещенко Т.О. 

296 

10. Д.М. Палій 

МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ В СИСТЕМАХ 

MICROGRID 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Терещенко Т.О. 

300 

11. Я.С. Лисенко 

КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНІВ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА НА БАЗІ 

ВЕЙВЛЕТ-СПЕКТРІВ 

304 
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Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Хижняк Т.А. 

12. В.О. Снєгирєв 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАРЯДУ АСИМЕТРИЧНИМ СТРУМОМ 

НА ЄМНІСТЬ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., Волківський В. Б. 

308 

13. Крилов А.В. 

СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ MICROGRID ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

ТЕХНОЛОГІЇ ІОТ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Ямненко Ю.С. 

312 

14. Д.О.Можаровський 

БЕЗДРОТОВА ПЕРЕДАЧА ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ 

SMARTGRID 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Ямненко Ю.С. 

316 

15. Г.О. Топалов 

ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ГОЛОСОМ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Ямненко Ю.С. 

320 

 

СЕКЦІЯ №7: «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

СИСТЕМИ» 

1. А.В. Ярош 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ 

БАГАТОКАНАЛЬНИХ АУДІОСИСТЕМ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доцент Макаренко В.В. 

324 

2. І.А. Шевченко 

ВИБІР ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РЕСТАВРАЦІЇ ФОНОГРАМ 

ЗАПИСАНИХ НА РІЗНИХ НОСІЯХ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асист. Оникієнко Ю.О. 

328 

3. К. О. Гузенко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОЛЬОРОВОЇ КОРЕКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 

ЦИФРОВОГО КІНО 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Трапезон К.О. 

332 

4. О.І. Смоленська 

ВИБІР ФОРМАТУ ВІДТВОРЕННЯ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ПРОСТОРОВОГО ЗВУКУ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асист. Оникієнко Ю.О. 

336 

5. О.О. Павленко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

ДЛЯ ЦИФРОВОГО КІНО 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Трапезон К.О. 

340 
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6. О.А. Гедзь 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асист. Оникиенко Ю.О. 

343 

7. В.С. Баран 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРЕКІНГУ КАМЕРИ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО КІНО 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Трапезон К.О. 

347 

8. Г. О. Борисов 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ GAN ТРАНЗИСТОРІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ 

ТА ПІДСИЛЮВАЛЬНОМУ ОБЛАДНАННІ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асист. Онікієнко Ю.О. 

351 

9. К.Ю. Худякова 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ВІД 

АТАК НА КАНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Трапезон К.О. 

355 

10. Орлов Б.В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ 3D-ЕЛЕМЕНТІВ 

ДЛЯ СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО КІНО 

Рекомендовано до публікації: доц. Трапезон К. О. 

359 

11. Р.В. Денісов 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асист. Оникиенко Ю.О. 

363 

12. О.О. Омельянець 

АНАЛІЗ СТАТИСТИЧНОГО ЗВЯЗКУ МІЖ ОБЄКТИВНИМИ ТА СУБЄКТИВНИМИ 

МЕТОДАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н.,доцент Лазебний В.С. 

367 

13. В.В. Губинець 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ АРХІВУВАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н, доцент Попович П.В. 

371 

14. І.Р. Некрашевич 

АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ТА МАСТЕРІНГУ АУДІО 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асист. Оникієнко Ю.О. 

375 

15. C.Г. Лазебний. 

ПРО ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ 

РОЗГОРТАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦIЇ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Лазебний В.С. 

379 

16. А. В. Вишняк, С. Г. Лазебний 

МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖІ WI-FI З 

383 
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КОНКУРЕНТНИМ ДОСТУПОМ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Лазебний В.С. 

17. П. М. Тітаренко 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОВЖИНИ ОПТИЧНОГО КАНАЛУ ЦИФРОВОГО 

ЗВ’ЯЗКУ НА ТЕХНОЛОГІЮ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ DWDM 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Трапезон К.О. 

387 

18. О. А. Шпула 

РЕАЛІЗАЦІЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНОМУ ПРОЕКТУВАННІ 

ЦИФРОВИХ КІНОТЕАТРІВ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Трапезон К.О. 

390 

19. Д.С. Фальов 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТУ LTE У НЕЛІЦЕНЗОВАНОМУ 

ДІАПАЗОНІ ЧАСТОТ НА ПРИКЛАДІ ТЕХНОЛОГІЇ MULTEFIRE 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Макаренко В.В. 

394 

20. Ануансах Р.Б 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ В БЕЗПРОВОДОВИХ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ МЕРЕЖАХ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доцент Лазебний В.С. 

398 

21. К.Д. Колтунов 

COMPARISON OF MOTION CAPTURE TECHNOLOGIES FOR FILM PRODUCTION 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., асистент Романюк М.І. 

403 

22. О.О. Шпоняк 

ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА 

АВТОМАТИЗАЦІЯ У ТЕЛЕВИРОБНИЦТВІ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Лазебний В.С. 

407 

23. В.І. Лавренюк 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ У МІСЦЯХ ВЕЛИКОГО 

СКУПЧЕННЯ ЛЮДЕЙ 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доц. Лазебний В.С. 

411 

СЕКЦІЯ №8: «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ» 

1. А.О. Кузьменко 

АЛГОРИТМ СПРОЩЕННЯ АНСАМБЛЮ ГІБРИДНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

414 

2. В.О. Глухов 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ ГЕЛІКОПТЕРІВ НА 

ТРЕНАЖЕРІ  

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

418 

3. И.В. Кривенко 422 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЧЕТКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ANFIS С РАЗНЫМИ 

ФУНКЦИЯМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

4. В.С. Горбатюк 

АЛГОРИТМ М’ЯКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ РОЗДІЛЯЮЧИХ 

ГІПЕРПОВЕРХОНЬ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

425 

5. О.Ю. Ткаченко 

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПОПУЛЯЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

431 

6. Є.В. Даскал 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИКЛИКУ АВТОКАРІВ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

435 

7. А.П. Годный 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАН 

НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Синєглазов В.М. 

439 

8. Кошкін М.О 

ВІДСТЕЖЕННЯ ЯВИЩ РЕАЛЬНОГО СВІТУ ЗА ДОПОМОГОЮ "РОЗУМНОГО 

ПИЛУ" 

443 
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СЕКЦІЯ №1: «АКУСТИКА ТА АКУСТОЕЛЕКТРОНІКА» 

УДК 621.391.83  

 

ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПОКРАЩЕННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВЛЕННЯ ШЛЯХОМ 

ВИКОРИСТАННЯ АКУСТИЧНИХ МОНІТОРІВ 

 

К.В. Бухта 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна,e-mail: k.kangrem@gmail.com 

 

Розглянуто фактори, що можуть впливати на розбірливість мови, та 

проаналізовано вплив кожного з них. Досліджено можливість покращення розбірливості 

мови, спотвореної шумом та реверберацією, при прослуховуванні сигналів через 

акустичні монітори. Експериментально оцінено розбірливість мовлення для випадків 

прослуховування спотворених мовних сигналів через навушники та через акустичні 

монітори. Показано, що за умов, коли відстань між слухачем та акустичними моніторами 

становить 0,7-0,9 м, розбірливість мови є практично однаковою для обох випадків. 

The factors that can influence speech intelligibility were considered and the impact of 

each factor were analyzed. The possibility of improving intelligibility of noised and reverberant 

speech when listening to signals through acoustic monitors were investigated. Intelligibility of 

noised and reverberant speech listened with headphones and monitors are experimentally 

evaluated. It is shown that under conditions when the distance between the listener and 

acoustic monitors is 0.7-0.9 m, speech intelligibility in both cases is practically the same. 

Ключові слова: розбірливість мовлення, ранні відбиття, реверберація, зашумлена 

мова. 

Key words: speech intelligibility, early reflections, reverberation, noised speech. 

 

Вступ 

При проведенні експериментальних досліджень, спрямованих на визначення 

розбірливості мови, спотвореної шумом та реверберацією, було отримано дещо неочікувані 

результати: при прослуховуванні мови через акустичні монітори досягнуто значно кращі 

результати, ніж через навушники [1, 2]. На рис. 1 наведено результати, одержані при 

прослуховуванні мови, спотвореної адитивним кольоровим шумом (рожевий, білий, коричневий) 

при відношеннях сигнал-шум -10, 0, +10дБ. 

mailto:k.kangrem@gmail.com
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а)        б) 

Рис. 1. Розбірливість мови при прослуховуванні через навушники (а) та акустичні 
монітори (б) 

Для випадку прослуховування через навушники результати оцінювання розбірливості 

мови усереднено за вибіркою із 21 слухача, а для випадку прослуховування через акустичні 

монітори – за вибіркою із 3-х слухачів. 

 Результати є очікуваними, оскільки відомо, що приміщення виконують роль своєрідних 

підсилювачів відношення сигнал-шум за рахунок так званих ранніх відбиттів акустичних сигналів 

від стін, стелі й підлоги. Неочікуваними, оскільки ступінь такого підвищення виявилася напрочуд 

високою.  

Мета даної роботи полягає в проведенні аналізу можливих причин одержаного 

результату. 

 

1. Аналіз факторів, що можуть покращувати розбірливість мови 

Наведемо перелік факторів, що впливають на результати оцінювання розбірливості 

мови, спотвореної шумом та реверберацією: 

- відношення сигнал-шум (SNR); 

- час реверберації; 

- ранні відлуння; 

- частотна характеристика електроакустичної системи; 

- рівень звукового тиску (гучність, з якою транслюється повідомлення); 

- якість вимови дикторів; 

- якість слухової системи та психофізичних стан слухачів; 

- якість організації експериментальних досліджень. 

Проаналізуємо наведені в літературі результати дослідження дієвості вказаних факторів.  

В [3] визначено, що прослуховування в приміщеннях призводить до кращих результатів 

розбірливості ніж через навушники. Ці результати було пояснено тим, що розбірливість 

залежить в основному від фонового шуму та від «просторових» особливостей приміщення.  

Найбільшу увагу дослідниками приділено так званим раннім відбиттям звуку. Відомо, що 

людина в приміщенні чує як прямий так і відбитий звук від різних поверхонь (стіни, меблі). Він як 

допомагає, так і заважає слухачу у сприйнятті інформації. Корисними є ранні відбиття, які 
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приходять в перші 50 мілісекунд після прямого звуку, пізні ж сприйняття погіршують [4]. 

Детальним вивченням впливу ранніх відбиттів на розбірливість займалися Бредлі [5], Варзибок 

[4], Ервейлер [6] та інші. Всі зазначені дослідники одностайно визнають, що використання енергії 

ранніх відбиттів впливає на сприйняття так само як і збільшення рівню прямого звуку. Слухова 

системи слухача поєднує ранні відбиття з прямим звуком, в результаті чого рівень корисного 

сигналу зростає відносно рівня завад [6]. 

В [5] вказано, що ранні відбиття можуть збільшити відношення сигнал-шум на 6-9 дБ. Зі 

збільшенням відстані від джерела до моніторів роль ранніх відбиттів збільшується – на відстані 

8-10 метрів відношення енергії ранніх відбиттів до енергії прямого звуку значення сягало +9 дБ. 

В роботі [4] погоджуються з висновками про вклад ранніх відбиттів у покращення розбірливості 

мовлення. Проте в більш пізніх дослідженнях [6] вказано на те, що результати Бредлі були 

занадто оптимістичними, і реально можна досягти виграшу відношення сигнал-шум в 6 дБ. Крім 

того уточнено, що ранні відбиття були корисними протягом не 50, а 55 мілісекунд. 

На необхідність врахування просторового сприйняття звуку людиною вказано в [7]. 

Відомими ефектом є можливість визначати потрібний сигнал серед декількох, що звучать – це 

так звана слухова просторова увага. Просторові ефекти можуть давати виграш у відношенні 

сигнал-шум до 6 дБ для випадку, коли сигнал маскується постійним шумом, та до 15 дБ для тих 

сигналів, які важко розрізнити.  

Що стосується врахування психофізичних особливостей слухачів, то дослідження, 

проведені для груп людей с високими та низькими показниками індивідуальної робочої пам’яті 

показали, що перша група має кращі результати при прослуховуванні ревербераційних сигналів, 

ніж друга. При збільшенні часу реверберації різниця зростає та досягає 15% при максимальному 

часі реверберації 4 с [8]. Вік та стан слуху впливали наступним чином: в той час як молоді особи 

з нормальним слухом можуть працювати в помірних ревербераційних умовах з мінімальним 

пониженням розбірливості, старші люди частіше опиняються більш сприйнятливими до дії 

спотвореного сигналу. Так, втрати у відношенні сигнал-шум для людей похилого віку з 

нормальним слухом становили 1-2 дБ, тоді як для людей із вадами слуху такі втрати сягали 4-6 

дБ. [9]. 

Дослідження впливу емоцій [10] показало, що люди в поганому настрої сприймають 

звукові сигнали більш голосними. Дослідження такого типу проводяться зазвичай для 

негативних емоцій. Тому однозначно стверджувати чи відкидати можливість покращення 

слухового сприйняття у гарному настрої не можна.  

Нарешті, на достовірність результатів досліджень суттєво впливає якість організації 

експериментальних досліджень. Так, до можливих причин неочікуваного високого покращення 

результатів можна віднести недоліки організації експерименту: недосконалість таблиць 

звукосполучень, недосконалість прочитання дикторами цих таблиць, незмінність порядку 

відтворення звукосполучень при прослуховуванні тощо. 
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2. Експериментальні дослідження за удосконаленою схемою 

Для перевірки одержаних в [1, 2] результатів, організацію експериментальних 

досліджень було покращено: 

1) до двох існуючих еталонних таблиць із варіантами написання звукосполучень, була 

додана третя еталонна таблиця, що дозволяє краще врахувати можливу варіативність 

почутого та записаного (наприклад: п’ят, пйат, п’яд, пйад); 

2) відтворення звукосполучень відбувається випадковим чином; 

3) відмінено показ на дисплеї комп’ютера правильних варіантів звукосполучень після 

завершення прослуховування кожної таблиці,; 

4) значення відношення-шум (SNR) задано такими: -15, -5, +5 дБ; 

5) одні й ті ж учасники експерименту виконували прослуховування як за допомогою 

навушників, так і за допомогою акустичних моніторів (комп’ютерних колонок). 

Результати оцінювання розбірливості мови, усереднені за 14-ма слухачами, представлені на 

рис. 2 для випадку шумової завади. 

    

а)       б) 

Рис. 2. Порівняння оцінок розбірливості мови на фоні шуму для навушників (а) та 

моніторів (б) 

 

Наведені результати свідчать про відсутність значного покращення розбірливості при 

використанні акустичних моніторів. Невелике покращення на 2-6% для випадків маскування як 

шумом так і реверберацією є очікуваним й може бути поясненим відносно слабкою дією ранніх 

відбиттів, що спричинена малою відстанню слухачів від акустичних моніторів. Тому в 

майбутньому доцільно уточнити одержані результати, повторивши експеримент для середніх та 

великих відстаней (2-10 м) слухачів від акустичних моніторів 

 

Висновки 

За результатами експериментальних досліджень, виконаних за удосконаленою схемою, 

можна зробити висновок, що прослуховування мовних сигналів, спотворених шумом або 
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реверберацією, через акустичні монітори, розташовані на малій відстані від слухача (0,7-0,9 м) 

призводить до слабкого, до 2-6%, підвищення розбірливості мовлення в порівнянні із випадком 

прослуховування через навушники. Пояснюється це тим, що на вказаній відстані дія ранніх 

відбиттів є слабкою, порівняно із дією прямого сигналу. Тому в майбутньому доцільно уточнити 

одержані результати, повторивши експеримент для середніх та великих відстаней (2-10 м) 

слухачів від акустичних моніторів. 
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ВИМІРЮВАННЯ АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВУКОВИХ ОПОВІЩУВАЧІВ ДЛЯ 

АВАРІЙНОЇ СИГРАЛІЗАЦІЇ 

Р.В. Руденко 

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: clipsyclop@gmail.com 

 

Звукові оповіщувачі для аварійної сигналізації широко використовуються у 

приміщеннях та будівлях різного призначення. Але на сьогоднішній день в Україні не 

існує рекомендацій щодо їх доцільного розміщення для створення звукового поля із 

заданими параметрами. Для вирішення цієї проблеми попереднього удосконалення 

потребують способи вимірювання акустичних характеристик сигнальних пристроїв. 

Характер роботи накладає певні особливості на методику проведення їх акустичних 

випробувань. Врахування діапазону випромінювання, розмірів та плаваючого рівня 

звукового тиску дозволяє внести спрощення у способи вимірювання просторового 

розподілу звукового тиску для окремого класу пристроїв. 

Sound alarms are widely used in premises and buildings of various uses. But for today in 

Ukraine there is no developed methodology for the appropriate placement of them to create a 

sound field with given parameters. Prior improvement requires methods for measuring the 

acoustic characteristics of signaling devicesin order to solve this problem. The nature of the 

work of the sound detectors imposes certain features on the methodology for conducting their 

acoustic tests. Taking into account the high frequency radiation range, small size and floating 

sound pressure level, it is possible to clarify the method of measuring the spatial distribution 

of sound pressure for a particular class of devices. 

Ключові слова: звукові оповіщувачі, методика, характеристика сигнальних пристроїв. 

Keywords: sound alarms, methodology, characteristics of signaling devices. 

 

Вступ 

Звукові оповіщувачі є складовою частиною систем пожежної сигналізації. Їх основні 

параметри, а також умови вимірювання акустичних показників регламентовані Національним 

стандартом України ДСТУ EN 54-3: 2003 [1]. Оскільки для вітчизняних виробників значною 

проблемою є створення спеціального приміщення (або камери) для вимірів акустичних 

характеристик сигналізаційних пристроїв, метою роботи є порівняльний аналіз просторового 

розподілу звукового тиску, виміряного у вільному просторі та приміщенні. 

Особливості акустичних випробовувань звукових оповіщувачів 

Вимірювання вважаються достовірними, якщо в місцях знаходження мікрофону 

середньозважений рівень фонового шуму на 10 дБ нижче за номінальний середньозважений 

рівень звуку випробного пристрою. Для вимірювання характеристик випромінювання обраний 

прилад серії «Сирена» С-03-12 [2], основні параметри якого наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1. Параметри випробного пристрою С-03-12 

№ Параметри Значення 

1 Рівень звукового тиску на відстані 1 м, дБ, не менше 90 

2 Габаритнірозміри (довжина, ширина, висота), мм, не більше 72 х 52 х 46 

3 Робоча частота, кГц 2 

 

Для закріплення випробного пристрою за рекомендаціями [1] розроблений екран 

розмірами 1650* 1350 мм (Рис.1.). Пристрій жорстко закріплюється на гладкій плоскій поверхні 

екрану з вільним простором навколо нього, розмір якого учетверо більший за висоту пристрою 

над монтажною поверхнею. Монтажна поверхня має коефіцієнт звукопоглинання порядку 0,1. 

 

 

Рис.1. Екран для випробувань та схема його встановлення 

 

Де: A – дерев’яна конструкція відповідно до навантаги; B – амортизувальні подушки для 

мінімізації передавання вібрації; C – дротові підвіси; D – звуковий пожежний оповіщувач; E – 

балансувальна маса. 

Ще одна особливість вимірювань звукового тиску полягає в тому, що для пристроїв даної 

серії неможливо точно виявити середню робочу частоту та середній звуковий тиск, що 

створюється випромінювачем (при підвищенні частоти підвищується і рівень звукового тиску). 

Такий характер випромінювання звуку в сигналізаційних пристроях застосовується для кращого 

розпізнавання людиною аварійного сигналу. Крім того, сигналізаційні прилади не мають 

можливості випромінювати тональні сигнали, тому характеристики направленості будуються за 

граничними тисками Pmaxта Pmin, що створюються приладом. 

Згідно з рекомендаціями [1] виміри звукового тиску слід проводити на відстані 3 м від 

випробного зразка. Для одержання середньозваженого рівня тиску на відстані 1 м потрібно 

перераховувати отримані дані, додавши 9,54 дБ, що відповідає зростанню тиску при зменшенні 

відстані у три рази. Але у виробничих приміщеннях не завжди існує вільна площа розміром 

3*6м. У зв’язку з цим обґрунтуємо вибір достатньої відстані для виміру характеристики 

направленості випробного випромінювача з діаметром активної поверхні 52 мм і робочою 

частотою в околі 2000 Гц. При вимірюванні характеристики направленості умовою дальнього 
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поля служить можливість заміни сферичної хвилі плоскою, щоб виключити залежність розподілу 

звукового тиску від відстані [3]. Ця умова відповідає співвідношенню r/λ>>1 або r/λ=10, коли 

відстань на порядок перевищує довжину хвилі. Виходячи із зауважень, наданих в роботі [4] для 

випромінювання звуку круглим поршнем в екрані, практично достатньо виконання 

співвідношення r/λ≥5, що для досліджуваного випромінювача відповідає відстані 0,9 м. Таким 

чином, вимірювання просторового розподілу звукового тиску оповіщувача цілком доцільно 

проводити на відстані ≥1м. 

 

Методика проведення експерименту 

Випробуваний прилад С-03-12 жорстко закріплювався на поверхні екрану (рис1.). 

Вимірювання звукового тиску проводились на робочій частоті 2 кГц: 

1. в умовах вільного звукового поля на відкритій площадці розміром 10х7м при відсутності 

вітру і температурі 15 градусів та відносній вологості 60%, рівень фонового шуму 40 дБ; 

2. в порожньому приміщенні неправильної форми з усередненими розмірами 6х5х2.5м та 

середнім коефіцієнтом звукопоглинання 0,15. Виміри здійснювались за максимальними та 

мінімальними значеннями звукового тиску на відстані 1 м та 3 м з кроком у 15 градусів у 

горизонтальній напівплощині. Використане обладнання: шумомір UT352, тестер Ц4340 №20042, 

джерело живлення PS-305D. 

 

Результати експерименту та їх обговорення 

Розподіл рівнів максимального звукового тиску, одержаний в результаті вимірів, 

проведених у вільному та замкненому просторах на відстані 3 м та 1 м представлені на Рис. 2. 

та Рис. 3. Як добре видно з наведених графіків, на відстані трьох метрів значення рівнів 

звукових тисків у вільному полі та у приміщенні суттєво відрізняються (різниця в середньому 

сягає 5 дБ, переважає рівень звукового поля в приміщенні). На відстані одного метру ці 

значення майже співпадають, різниця знаходиться в межах 1-1,5 дБ. Такий результат був цілком 

очікуваний, оскільки при відстані до одного метру (відстань менша за радіус лункості) звукове 

поле в приміщенні практично представлено прямим звуком. 

 

Рис. 2. Розподіл максимальних рівнів звукового тиску на відстані 3 м 
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Рис. 3. Розподіл максимальних рівнів звукового тиску на відстані та 1м 

 

Де: -  у вільному просторі; -у приміщенні. 

Значення рівнів звукового тиску на відстані 1м, одержані шляхом перерахунку даних 

вимірювань на відстані 3м за методикою [1], для вільного простору практично співпадають з 

виміряними значеннями (в середньому різниця не перевищує 1,5-2 дБ і пояснюється похибкою 

вимірювального приладу та затуханням прямого звуку при розповсюдженні у повітрі і на 

поверхні землі). В той же час, аналогічний перерахунок даних для незаглушеного приміщення 

має розбіжність з теоретичними результатами 4-4,5дБ через вплив ревербераційного звуку. 

 

Висновки 

Методика вимірювань розподілу звукового тиску у просторі для високочастотних 

сигнальних оповіщувачів потребує уточнень. Виміри на відстані 3м доцільно проводити у 

вільному полі (або заглушеному приміщенні). Тоді рівні звукового тиску, одержані на відстані 1м 

шляхом перерахунку значень, виміряних на відстані 3м, будуть практично співпадати з 

експериментальними. 

В межах похибки вимірів звукового тиску, що не перевищує 10% (або різницю рівнів в 1 

дБ) припустимо проводити випробування на відстані 1 м, в тому числі і в незаглушеному 

приміщенні, а в разі потреби одержання значень на іншій відстані, переховувати їх за законом 

спадання звукового тиску у просторі. 

 

Література 

1. Системи пожежної сигналізації. Частина 3. Оповіщувачі пожежні звукові. – Київ: 

Держспоживстандарт України, 2004. – 21 с. 

2. Оповещатель звуковой внутренний "Сирена" С-03/URL: 

http://senko.com.ua/products/opoveshchatel-zvukovoy-vnutrenniy-sirena-s-03 

3. Скучик Е. Основы акустики.-Т.2.-Москва: Мир, 1976.-с..542. 

4. Тюлин В.Н. Введение в теорию излучения и рассеивания звука.-Москва: Наука, 1976.-

с.311. 

 

Рекомендовано до публікації: к.ф.-м.н., доц. Луньова С.А. 

НТУУ «КПІ ім..І.Сікорського», Факультет електроніки, кафедра А та АЕ, Київ, Україна 

http://senko.com.ua/products/opoveshchatel-zvukovoy-vnutrenniy-sirena-s-03


 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 23 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

УДК 621.391.83  

 

ОБ’ЄКТИВНЕ ТА СУБ’ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СПОТВОРЕНИХ МУЗИЧНИХ 

СИГНАЛІВ 

М.П. Юраков 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: yunik1208@gmail.com 

 

Проведено суб’єктивне, за шкалою DMOS, та об’єктивне, за показниками SSNR, LSD, 

BSD, оцінювання якості музичних сигналів для виявлення залежності якості сигналів від 

смуги пропускання. Отримані результати узгоджуються із попередніми висновками, що 

розширення смуги частот комунікаційного тракту понад 14 кГц не призводить до 

суттєвого покращення якості сигналу. Показано, що залежність показника LSD від смуги 

частот аналізу є практично монотонною за умови використання різноманітних музичних 

творів. 

Subjective evaluation of music signal quality, based on DMOS scale, and objective 

evaluation based on SSNR, LSD, BSD were used to determine the signal quality dependence of 

the bandwidth. The obtained result shows that the increase of the bandwidth of the 

communication path of more than 14 kHz does not strong improve the quality of the signal. It is 

shown that the dependence of the LSD on the frequency band of the analysis is practically 

monotonous, provided different types of musical compositions are used. 

Ключові слова: оцінювання якості, музика, комунікації, IP-телефонія. 

Key words: evaluation of quality, music, communication, IP-telephony. 

 

Вступ 

Якість передачі мовних сигналів сучасними каналами зв’язку є достатньо високою, однак  

передача музики цими ж каналами є недоцільною, оскільки обмеженість смуги частот (3,5-7 кГц) 

призводить до помітного спотворення музичних сигналів. Саме тому сучасні західні стандарти 

передбачують можливість суттєвого розширення, аж до 20 кГц, смуги частот перспективних 

ліній зв’язку. 

На даний час в цифровому телебаченні та IP-телефонії звуковий тракт обмежений 

смугою в 12 кГц [1,2]. Що стосується обґрунтування вибору оптимальної смуги частот для якісної 

передачі музичних сигналів, це питання, як не дивно, не є остаточно розв’язаним [3-5]. 

Тому метою даної роботи є заповнення цієї прогалини й визначення, методами 

суб’єктивного та об’єктивного оцінювання,  залежності якості музичних сигналів від ширини 

смуги частот комунікаційного тракту. 

 

Суб'єктивне і об'єктивне оцінювання якості музичних сигналів 

У даній роботі використано метод суб'єктивного тестування, іменований «оцінкою ступеня 

деградації» (Degradation Category Rating - DCR). Відповідно до цього методу, аудитори на слух 

порівнюють якість спотвореного і еталонного музичних сигналів, виставляючи оцінки за 
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п'ятибальною шкалою, іменованою «Шкалою середньої деградації» (Degradation Mean Opinion 

Score - DMOS) [3,4]. 

Для об'єктивного оцінювання якості музичного сигналу обрано три показники, таких як 

сегментне відношення сигнал-шум SSNR (Segmental Signal to Noise Ratio), логарифмічне 

спектральне спотворення LSD (Logarithmic Spectral Distortion) та барк-спектральне спотворення 

BSD (Bark Spectral Distortion) [4]. 

Сегментне відношення сигнал-шум SSNR (Segmental Signal to Noise Ratio) представляє 

групу показників часової області: 

,                                    (1) 

де  і  - -ті вибірки -го фрейма чистого сигналу  і спотвореного сигналу 

, відповідно; M - кількість фреймів; R - кількість вибірок в фреймі. При обчисленні показника 

SSNR враховуються тільки ті сегменти, для яких відношення сигнал-шум знаходится в інтервалі 

[-10, +35] дБ [4]. 

Логарифмічне спектральне спотворення LSD (Logarithmic Spectral Distortion) належить до 

групи показників частотної області: 

,                                         (2) 

,  

 

де  і  - дискретні перетворення Фур'є -го фрейма сигналів  і , 

відповідно, j - номер частотної вибірки, J - кількість частотних вибірок [5]. 

Барк-спектральне спотворення BSD (Bark Spectral Distortion) відноситься до групи 

перцептуальних показників, які враховують особливості слухової системи людини: 

,                                            (3) 

де  і  - барк-спектри -го фрейма сигналів  і , відповідно, k - номер 

критичної смуги частот. 

Базовим тут є поняття барк-спектра, обчислення якого проводяться поетапно: 

- обчислюють спектр потужності сигналу ; 

- шкалу частот перетворять в шкалу барків ; 

- формують АЧХ  барківського фільтра; 

- спектр потужності  згортають з АЧХ  барківського фільтра; 
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- отриманий результат множать на криву рівної гучності ; 

- корегують шкалу гучності, беручи корінь кубічний з результату попереднього 

етапу (перехід з фонів в сони) [4]. 

Проведення суб’єктивного і об’єктивного оцінювання виконувалося за схемою приведеною 

на рис.1, де x(t) – еталонний сигнал, а y(t) – спотворений сигнал. Еталонний сигнал 

спотворювався за допомогою НЧ фільтра зі змінною частотою зрізу, після чого спотворений 

сигнал порівнювався з еталонним за описаними вище методами.  

 

Рис.1. Схема проведення суб’єктивного та об’єктивного оцінювання 

 

Результати проведення суб’єктивного і об’єктивного оцінювання приведені на рис. 2. у 

вигляді графіків залежності оцінки якості музичного сигналу від ширини смуги частот. 

  
    (а)           (б) 

 
       (в)            (г) 

     

Рис.2. Результати суб’єктивного (а) та об’єктивного (б, в, г) оцінювання якості музичних 

сигналів  

E( )
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З наведених графіків видно що якість музичних сигналів монотонно зростає з 

розширенням смуги частот до 14 кГц, подальше розширення смуги частот не призводить до 

подальшого суттєвого зростання якості сигналів. 

Іншим важливим результатом є практична монотонність залежності LSD від смуги частот. 

Попередні дослідження [5] показали, що залежність показника LSD від смуги частот може бути 

суттєво немонотонною, якщо йдеться про поодинокий мовний або музичний сигнал. Проте, як 

бачимо, із збільшенням різноманітності музичних творів та їх кількості (в даній роботі 

досліджувалося 8 різноманітних за жанром та характером музичних творів), після усереднення 

результатів спостерігається практично монотонний характер залежності LSD від смуги частот. 

 

Висновки 

Проведено оцінювання, методами об’єктивного та суб’єктивного оцінювання, залежності 

якості музичних сигналів від ширини смуги частот комунікаційного тракту. Показано, що 

розширення смуги частот понад 14 кГц не призводить до суттєвого покращення якості сигналу. 

Крім того, показано, що об’єктивна міра якості LSD може бути практично монотонною функцією 

смуги частот, але за умов, що музичний матеріал є різноманітним та досить представницьким. 

В майбутньому доцільно уточнити одержані результати шляхом використання більш 

точних перцептивних мір якості, а також побудувати карти відповідності результатів об’єктивного 

та суб’єктивного оцінювання. 
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МОДЕЛЮВАННЯ БАРАБАННОЇ ПЕРЕТИНКИ СЕРЕДНЬОГО ВУХА ЛЮДИНИ 

МЕТОДОМ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

О.В. Маньковський  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, 

Київ, Україна, e-mail: sanja.sokol35@gmail.com 

 

В роботі розроблена модель барабанної перетинки з використанням метода 

кінцевих елементів. За допомогою програмного пакету ANSYS розраховано розподіл 

коливань вздовж поверхні барабанної перетинки. 

The model of the tympanic membrane using the finite element method is developed in 

this work. The ANSYS program package calculates the vibration distribution along the surface 

of the tympanic membrane. 

Ключові слова: середнє вухо, барабанна перетинка, метод кінцевих елементів. 

Keywords :middle ear, tympanic membrane, finite element method 

 

Вступ 

Слухова система людини включає в себе орган слуху і шляхи його зв'язку з центральною 

нервовою системою. З анатомічної точки зору її можна поділити на зовнішнє, середнє, 

внутрішнє вухо, слуховий нерв і центральні слухові шляхи. Зовнішнє вухо складається з вушної 

раковини і зовнішнього слухового проходу. 

Барабанна перетинка розділяє зовнішнє і середнє вухо, але зазвичай її розглядають як 

частину останнього. Середнє вухо включає також барабанну порожнину (власне середнє вухо), 

ланцюг слухових кісточок з відповідними м'язами, сухожиллями і зв'язками, і слухову трубу. 

Барабанна порожнина має неправильну форму, яка подібна до приплюснутого циліндру [1,2]. Її 

об’єм 
3

1 2 см ,висота 15 16 мм , ширина 4 6 мм . Передня стінка найбільш вузька, вона веде в 

отвір євстахієвої труби (довжиною близько 40 мм  та поперечним перерізом неправильної 

форми, який коливається від 
2

0.1 см  до 
2

0.5 см  [1]), за допомогою якої барабанна порожнина 

сполучена з порожниною носоглотки. Барабанна порожнина – це простір який наповнений 

повітрям. Тиск повітря в барабанній порожнині контролюється за допомогою вентиляції. 

Товщина барабанної перетинки приблизно 0.1 мм , по вертикалі розмір приблизно 10 мм , 

ширина – 8 9 мм , а площа 
2

55 60 мм . 

 

Моделі барабанної перетинки можна розділити на електромеханічні моделі [3], і моделі, 

які створені за допомогою методу кінцевих елементів (МКЕ) [4]. В роботі було вибрано саме 
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МКЕ, тому, що цей метод дає змогу врахувати складну будову та особливості форми 

середнього вуха. 

 

Основні поняття МКЕ 

Вихідним об'єктом для застосування МКЕ є матеріальне тіло (в загальному випадку - 

область, яку займає суцільне середовище або поле), яке розбивається на частини – кінцеві 

елементи. В результаті розбиття створюється сітка з границь елементів (рис.1). Точки перетину 

цих границь утворюють вузли. На границях і всередині елементів можуть бути створені 

додаткові вузлові точки. Дискретна модель повинна максимально повно покривати область 

досліджуваного об'єкта. 

 

Рис.1. Кінцевий елемент 

 

Вибір типу, форми і розміру кінцевого елемента залежить від форми тіла і виду 

напружено-деформованого стану.  

Побудову моделі за допомогою програмного пакету ANSYS [5] можна розбити на три 

етапи. 

 

Порядок розбиття на кінцеві елементи 

Перший етап: 

- автоматична генерація сітки з установками за замовчуванням. При цьому є можливість 

попередньо переглянути сітку (команда Preview) до запуску на розрахунок, щоб оцінити її 

відповідність поставленому завданню; 

- генерація сітки з заданими користувачем установками.  

При цьому треба правильно розбити сітку: можна самостійно задати її та розподілити, а 

можна скористатися функцією автогенерації. На рис. 2 видно, що сітка розбилась різними 

фігурами. Чим менше сітка, тим точніше, та краще буде розрахунок. 
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Рис 2. Розбиття сітки 

 

Другий етап – одним з важливих етапів підготовки до проведення розрахунку, та 

отримання задовільних результатів, є визначення зовнішніх впливів на конструкцію. Зазвичай, 

зовнішній вплив визначається на границі моделі, що розробляється. Під термінами 

«обмеження» і «навантаження» розуміються всі різноманітні процеси, які відбуваються як на 

поверхнях твердого тіла, так і в окремих точках всередині нього.  

Третій етап – у графічному вікні відображається напрямок зміни тиску.  Прикладена сила 

розподіляється на всі виділені об'єкти. Рівні його максимального і мінімального значення, 

одиниці вимірювання тиску і шкала розподілу тиску вздовж вказаних поверхонь (рис.3). 

 

 

Рис 3. Кінцевий результат моделювання барабанної перетинки 

 

Якщо сила прикладена до двох однаковим поверхнях, то на кожну діятиме половина 

заданої величини. При збільшенні площі поверхні прикладена сила залишається постійною, але 

тиск на одиницю площі зменшується. Сила може бути додана тільки до однієї вершини. При 

виборі декількох вершин величина сили не буде задана.  

 

Висновки 
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При виконанні трьох етапів моделювання системи середнього вуха була розроблена 

програма на основі прикладного пакету ANSYS, яка створює в пам'яті комп'ютера базу даних , 

які містять повну інформацію про модель. Цю базу даних можна зберегти в бінарному файлі і 

використовувати для дослідження коливань барабанної перетинки при діагностиці слуху 

людини. 
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Фізичні поля циліндричного п’єзокерамічного випромінювача  

з внутрішнім м’яким екраном 

 

Святненко А.О. 

 

Методом пов'язаних полів в багатозв'язних областях визначені аналітичні вирази, 

що дозволяють виконувати кількісні оцінки електричних, механічних і акустичних полів 

кругових циліндричних п'єзокерамічних випромінювачів з внутрішніми акустичними 

екранами, з урахуванням реальних особливостей їх конструктивного виконання і умов 

роботи. 

Ключові слова: фізичні поля; антенна решітка; циліндричний п’єзокерамічний 

випромінювач; внутрішній акустичний екран. 

 

Вступ 

Для формування одностороннього випромінювання акустичної енергії циліндричними 

випромінювачами звичайно використовують зовнішні акустичні екрани. Вони являють собою 

незамкнуті кільцеві шари заданої товщини, які охоплюють циліндричний випромінювач. 

Недоліком такого технічного рішення є збільшення розмірів екранованого циліндричного 

випромінювача, що негативно позначається на побудові кругових циліндричних антен на основі 

таких випромінювачів. В той час існують і інші технічні рушення для забезпечення екранування 

кругових циліндричних випромінювачів . Одним з них є заповнення внутрішнього об’єму 

випромінювача рідинним середовищем  і розміщення в ньому акустичного екрану циліндричної 

форми. Оскільки циліндричний випромінювач при збудженні його радіально симетричною, 

електричною напругою генерує тільки нульову моду коливань, то випромінювання його в 

оточуюче середовище є ненаправленим в площині, нормальній до його поздовжньої вісі. 

Розміщення випромінювача у зовнішньому незамкнутому акустичному екрані або несиметричне 

розміщення циліндричного екрана, поздовжня вісь якого паралельна вісі випромінювача, 

порушують  радіальну симетрію екранованого випромінювача. Завдяки цьому забезпечується 

створення направлених властивостей випромінювача з екраном. 

Розглянемо задачу випромінювання звуку циліндричним випромінювачем з внутрішнім 

циліндричним акустично м’яким екраном.(рис.1). З фізичних міркувань ясно, що особливістю 

функціонування такого випромінювача є наявність в цьому процесі випромінювання взаємодія 

декількох видів: взаємодія механічних, електричних і акустичних полів в процесі перетворення 

енергії п'єзокерамічного перетворювача, взаємодія акустичного поля між п'єзокерамічною 

оболонкою і екраном всередині перетворювача і взаємодія перетворювача із середовищем 

всередині і поза ним. Перераховані особливості повинні бути враховані в розрахунковій моделі 

екранованого випромінювача. 
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Нехай є, циліндричний п'єзокерамічний випромінювач c окружною поляризацією і з 

внутрішнім м'яким екраном. Геометрію завдання і введені для її вирішення системи координат 

демонструє (рис.1). 

 

Рис.1-Нормльне січення екранованого перетворювача 

 

Аналітичні співвідношення для шуканих фізичних полів з урахуванням викладених вище 

особливостей їх взаємодії можу бути отримані в результаті спільного рішення системи 

диференціальних рівнянь, що складається з: 

- рівнянь вимушеної електростатики для п'єзокераміки: 

;divD 0E grad     (1) 

- рівнянь руху тонких п'єзокерамічних оболонок з окружної поляризацією в переміщеннях: 
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- рівняння Гельмгольца, що описує рух середовищ всередині і поза випромінювачів 

системи: 

   0,iФ k Ф  (3) 

Де EиD  - вектор напруженості і індукції електричного поля s-го випромінювача; 

Δ-оператор Лапласа; Φs-потенціал швидкості  випромінювача; 
ik  -хвильові числа зовнішнього  
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(k) и внутрішнього (k1) середовищ.  
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навантаження випромінювача; 33 33 33, ,EC e :- модуль пружності при нульовій електричній 

навантаженості, диелектрична проникність при нульовій деформації і пьезоконстанта 

п'єзоелектричній оболонки випромінювача; γs-густина матеріалу оболонки випромінювача. 

Електричні умови задачі при динамічному деформуванні випромінювача напругою 0
 

включають:  

-завдання напруженості електричного поля в п'єзокерамічної призмі оболонки c числом призм М  

у вигляді: 
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Рішення сформульованої задачі будемо здійснювати методом зв'язаних полів в багато 

зв’язних областях. Для цього всю багато зв’язкову область існування фізичних полів 

випромінювача розіб'ємо на ряд часткових областей. Тоді кінематичні і динамічні умови 

сполучення полів на кордонах областей придбають вид: 
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 rs
- нормальна складова тензора механічних напружень в п’єзокераміці випромінювача. 

-Представимо механічні ,s sU W  та акустичні 


 ,s і  поля всіх випромінювачів 

розкладаннями по кутовим і хвильовим функціям кругового циліндра: 
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Вхідні в співвідношення (6) невідомі коефіцієнти визначаються в тому числі і з умов сполучення 

(5)полів. Застосування теорії складання для циліндричних хвильових функцій у вигляді: 

     1 00, ,0 | | ;a a
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де  ,
s s s sO O О Ol і - полярні координати почав координатних систем в системі координат з 

початком O . 

Алгебраізація функціональних рівнянь (1) ÷ (5) з використанням співвідношень (6) - (7) і 

властивостей повноти і ортогональності систем кутових функцій дозволяє отримати для 

визначення невідомих коефіцієнтів розкладів (6) нескінченну систему лінійних алгебраїчних 

рівнянь. 

Як приклад застосування отриманих співвідношень на рис 2-4 наведені результати 

розрахунків частотних залежностей амплітуд коливальних швидкостей поверхонь 

випромінювача (рис 2), тисків на поверхні випромінювача (рис 3) і електричного струму в 

зовнішніх ланцюгах випромінювача (рис 4). Розрахунки виконувалися для наступних 

характеристик: N=1;  r0 = 0.068м; h= 0.008м; M=48; 0 =200В; l=0.155м;ЦТБС=3;a=0.9r0; 0s sOl

=0.04r0. 

 

 

Рис.2-Частотні залежності амплітуд коливальних швидкостей поверхні випромінювача. 
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Рис.3- Тиск на поверхні випромінювача. 

 

Рис.4-Частотні залежності амплітуд електричного струму у зовнішніх ланцюгах 

випромінювача. 
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Висновки 

Запропоновано формувати направленість гідроакустичних  кругових перетворювачів 

заповнених рідиною без застосування зовнішніх акустичних екранів , а з внутрішнім 

циліндричним акустичним екраном, зміщеним щодо поздовжньої осі випромінювача. Суворим 

методом зв'язаних полів в багатозв'язних областях із застосуванням теорем додавання 

отримано аналітичні вирази, що дозволяють розраховувати кількісні характеристики 

електричних, механічних і акустичних полів таких перетворювачів при їх проектуванні з 

урахуванням реальних особливостей конструктивного виконання перетворювачів та антен і 

умов їх роботи. 

 

Література 

1. Дерепа А.В., Лейко А.Г., Меленко Ю.Я., Основы военно-технических исследований. 

Теория и приложения т.7. Комплексная система “гидроакустическое вооружение-

надводный корабль”. Проблемные аспекты системы “гидроакустическия станция- 

надводный корабль” с антеннами, размещенными в корпусе корабля. –  К.: Изд. дом 

Дмитрия Бураго, 2014 –  424с. 

2. Лейко А.Г., Нижник А.И., Старовойт Я.И. Акустические свойства цилиндрических 

пьезокерамических излучателей силой и компенсированной конструкции с продольным 

и поперечным пьезоэффектами. // Электроника и связь. –  2013. –  №2 –  C –  63 –  72. 

3. Меленко Ю.Я. Об одном из путей управления резонансной частотой круговых 

цилиндрических преобразователей // Электроника и связь. –  2013. –  N6 –  C –  62 –  68. 

4. Лейко А.Г., Нижник А.И. Физические поля планарных гидроакустических антенн, 

образованных из цилиндрических пьезокерамических излучателей. // Электроника и 

связь. –  2015. –  №2 –  C –  101 –  106. 

5. Гринченко В.Т., Вовк И.В., Мацыпура В.Т., Волновые задачи акустики. -К.: Интерсервис, 

2013. –  572с. 

6. Гольдвейзер А.Л. Теория тонких упругих оболочек. –М.: Наука, 1976  –  512с. 

7. Гринченко В.Т., Улитко А.Ф., Шульга Н.А. Механика связанных полей в элементах 

конструкций т.5. Электроупругость. –  К: Наукова думка, 1989  –  280с. 

8. Иванов Е.А. Дифракция электромагнитных волн на двух телах. -Минск: Наука и техника, 

1968. –  584с. 

 

  



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 37 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

УДК 621.3  

 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МІЖ СТАНОМ БДЖОЛИНОЇ СІМ’Ї ТА ЇЇ ЗАГАЛЬНИМ ШУМОМ 
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Знайдені взаємозв’язки між станом бджолиної сім’ї та її звуковим спектром під час 

медозбору та його повного припинення.  

The interrelation between the condition of the bee family and them sound spectrum 

during the honey gather and them total cessation are found. 

Ключові слова: бджолині сім’ї, експеримент, звуковий тиск, смуговий фільтр, медозбір  

.Key words: bee family, experiment, sound pressure, bandpass filter, honey gather. 

 

Вступ 

Бджоли надзвичайно цінні комахи, не тільки тому що опилюють рослини, а й тому що 

виробляють ряд продуктів унікальних по хімічному складу. Таких як мед, прополіс, маточне 

молочко. Знаходження взаємозв’язків між станом бджолиної сім’ї, та її загальним шумом 

акустичними методами, а потім перетворення їх у програмні засоби дозволить проводити 

моніторинг пасік з будь якою кількістю сімей за короткий проміжок часу. Це, допоможе значно 

зменшити втрати як ресурсів бджоляра на обслуговування пасіки так і втрати продуктів 

бджільництва. 

 

I. Огляд літератури 

Спроба встановити зв'язок між характером звуків, що видаються бджолиною сім'єю, і 

біологічним станом бджіл за допомогою методів акустичного аналізу були зроблені Вудсом Е.Ф. [1]. 

Але результати його досліду не розкрили фактори, що детермінують структуру звукового фону 

вулика, і зв'язок цієї структури зі станом бджіл. Автором описуються складові звуків бджолиної сім'ї в 

діапазоні від 180 до 3000Гц. З факторів, що породжують звуки, виділяються чотири основні складові. 

Перша з них на частоті 180 ± 5 Гц породжується дихальними процесами бджіл. Друга (250 ± 1 Гц) 

пов'язана зі звуками польоту. Цей звук, як зазначає Вудс, з настанням темряви зникає. Третій 

діапазон частот (від 225 до 285 Гц), на думку Вудса, випромінюється  бджолами-годувальницями у 

віці від 4,5 до 6 днів в період підготовки сім'ї до роїння і протягом п'яти годин після вилучення з 

вулика матки. Четверта зі складових звукового фону (близько 3000 Гц) генерується крилами бджіл. Ці 

звуки, за даними Вудса, з'являються в період підготовки бджіл до роїння, а також присутні в 

звуковому тлі зимуючих бджіл. 

Єськов Е.К. [2],[3],[4] проводив аналіз структури звуків бджолиної сім'ї в річному і добовому 

циклі, і вказував на існування певних закономірностей, що породжують складові звукового фону 

вулика. В процесі цих досліджень визначена спектральна і спектрально-часова структура 

звукового фону вулика. Зокрема, встановлено, що спектр сім'ї, яка перебуває в нормальному 
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стані, укладається в діапазоні від 20 до 8000-12 000 Гц (динамічний діапазон інтенсивностей 40 

Дб). Максимум енергії фону зосереджується в діапазонах 135-190, 210-330 і 400-550 Гц. У 

більшості випадків, за даними Єськова, максимально інтенсивні складові фону зосереджуються 

в діапазоні 210-330Гц. На частотну локалізацію піку інтенсивності в цьому діапазоні істотно 

впливає рівень активності бджіл під час збирання корму, з підвищенням якого пік інтенсивності 

зміщується на високочастотну область стабільного діапазону. Цей стабільний діапазон 

складових завжди вдень і вночі, взимку і влітку присутній в звуковому тлі вулика. 

На наявність, пов'язану з розмноженням більш широкого діапазону ранжируваних 

частотних смуг (210-240, 300-330, 390-420, 420-450 Гц), вказує А.Ф. Рибочкін [5]. В інших 

роботах відзначається спочатку збільшення спектральної енергії на частоті близько 110 Гц, а 

при наближенні вильоту рою частотний спектр зміщується на 500-600 Гц [6]. 

Однак акустичний шум сім'ї неоднорідний (включає звуки бджіл, що знаходяться в різних 

поведінкових контекстах), тому частотний спектр, знайдений традиційними методами Фур'є, 

характеризується значним розкидом і поганою локалізованістью інтенсивних складових, що не 

завжди дозволяє диференціювати фізіологічний стан бджіл за частотною ознакою [7],[8]. 

У роботах Тобоєва [9],[10] для аналізу акустичного шуму бджолиної сім'ї був 

запропонований неінвазивний метод, заснований на виділенні статистично однорідних і часто 

повторюваних фрагментів, що представляють собою «істинний» загальний шум бджіл, що 

знаходяться в певному фізіологічному стані. Виділені фрагменти шуму мають однакову 

структуру і надалі використовуються для ідентифікації безлічі фізіологічних станів бджолиних 

сімей, що дозволить формувати їх колективні та статистично однорідні «акустичні портрети». 

Ділянки з однаковою статистичної структурою шуму (кластери) аналізуються в часовій області. 

Подальші дослідження цього питання показали, що в тому випадку, коли в шумі виділяються 

тональні складові, тобто містяться виражені частотні компоненти, частотні спектри більш 

інформативні.  

 Виходячи з вищевказаного акустичний шум бджолиної сім'ї змінюється в залежності від 

процесів які в ній відбуваються.  Записи акустичного шуму під час проходження різних процесів 

в бджолиній сім’ї потребують більш детального дослідження методами спектрального аналізу 

для виявлення більш точних результатів та перетворення їх у програмні засоби. 

 

II. Опис експерименту 

У експерименті перевірявся зв’язок звукового спектру вулика  з активністю бджіл під час 

медозбору. В експерименті брало участь три вулики, приблизно однакового розвитку, з 

племінними матками однакового походження. Експеримент був поділений на два етапи. Перший 

етап проводився з 22.07.2017 по 28.07.2017 включно. У ньому були зроблені записи під час 

медозбору. Другий етап проходив з 19.08.2017 по 27.08.2017 включно, в ньому були зроблені 

записи під час повного припинення медозбору. Записи були здійснені в один і той же час 

протягом всього експерименту. Під час експерименту були зафіксовані температура повітря, 

погодні умови, точний час початку і закінчення експерименту, а також приріст маси вулика, що є 

головним показником медозбору, на першому етапі. Для всіх записів частота дискретизації 
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становить 44100Гц, формат WAV. Записи були зроблені на МЕМС-мікрофон, що вбудований в 

смартфон. Кожен запис тривав близько півтори хвилини.  

 

III. Обробка отриманих даних 

Для обробки даних було розроблено нерекурсивні смугові третьоктавні фільтри з 

використанням вікна Чебишова. Одинадцять фільтрів, які діяли в діапазоні частот від 125 до 

1250Гц. Смуги пропускання фільтрів та середньогеометрична частота 1/3 октавної смуги 

приведена в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Параметри одинадцяти фільтрів 

Середньогеометрична 

частота  

1/3 октавної смуги, Гц 

Межі 1/3 октавної смуги, Гц 

125 112-140 

160 140-180 

200 180-224 

250 224-280 

315 280-355 

400 355-450 

500 450-560 

630 560-710 

800 710-900 

1000 900-1120 

1250 1120-1400 

 

Порядок кожного з фільтрів становить 5000. Приклад амплітудно-частотної 

характеристики одного з фільтрів приведений на рис.1. 

 

Рис.1 АХЧ фільтра з середньогеометричною частотою 1/3 октавної смуги 800Гц 
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До кожного запису було застосовано одинадцять фільтрів, тобто з кожного запису було 

отримано одинадцять відфільтрованих сигналів. Було визначено середній рівень звукового 

тиску кожного з відфільтрованих сигналів, та середній рівень звукового тиску по смугам 

пропускання. Після зіставлення всіх значень рівнів звукового тиску виявлена наступна 

залежність: під час медозбору рівень звукового тиску в смузі частот від 710 до 900Гц значно 

більший від рівня звукового тиску в смузі частот від 900 до 1120Гц. Тоді як під час повного 

припинення медозбору рівень звукового тиску в смузі частот від 710 до 900Гц трохи більший або 

менший від рівня звукового тиску в смузі частот від 900 до 1120Гц. Приклад розподілу рівнів 

звукового тиску під час медозбору проілюстровано в таблиці 2, а під час припинення медозбору 

в таблиці 3 відповідно. 

 

Таблиця 2. Медозбір, вулик №4  

              
Частота  

Дата  
800Гц 1000Гц 

22.липень 
79,46дБ 78,16дБ 

23.липень 
77,98дБ 76,67дБ 

24.липень 
82,94дБ 80,76дБ 

25.липень 
77,69дБ 76,43дБ 

26.липень 
80,27дБ 79,19дБ 

27.липень 
78,1дБ 77,21дБ 

28.липень 
78,1дБ 77,95дБ 

Середнє 
значення 79,22дБ 78,06дБ 

            

 Таблиця 3. Припинення медозбору, вулик №4   

              
Частота  

Дата  
800Гц 1000Гц 

19.серпень 77,18дБ 76,2дБ 

20.серпень 78,41дБ 78,85дБ 

21.серпень 77,74дБ 78,58дБ 

22.серпень 76,49дБ 76,36дБ 

23.серпень 74,63дБ 75,37дБ 

24.серпень 78,78дБ 79,99дБ 

25.серпень 83,35дБ 83,06дБ 

26.серпень 80,56дБ 80,86дБ 

27.серпень 79,16дБ 79,97дБ 

Середнє 
значення 78,48дБ 78,81дБ 

 

Висновок 

Для знаходження взаємозв’язків між станом бджолиної сім’ї та її звуковим спектром під 

час медозбору та його повного припинення був проведений експеримент що складався з двох 
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етапів. Для обробки результатів експерименту були використані смугові третьоктавні фільтри. 

Співставлення рівнів звукових тисків відфільтрованих сигналів показав, що під час медозбору 

рівень звукового тиску в смузі частот від 710 до 900Гц значно більший від рівня звукового тиску 

в смузі частот від 900 до 1120Гц. Тоді як під час повного припинення медозбору рівень 

звукового тиску в смузі частот від 710 до 900Гц трохи більший або менший від рівня звукового 

тиску в смузі частот від 900 до 1120Гц. Якщо перетворити отриманий результат у програмні 

засоби, можна проводити найпростіший моніторинг бджолиних сімей. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОГО ВІБРОГЕНЕРАТОРА 
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В даній статті представлено оптимізацію у середовищі Matlab геометричних 

розмірів п’єзоелектричного віброгенератора конструкції кантілевер на основі 

п’єзокераміки PZT для досягнення найбільшої вихідної потужності при заданому 

прискоренні джерела вібрації. Показано, що максимальна вихідна потужність залежить 

від робочої частоти п’єзогенератора та опору навантаження. При оптимальних розмірах 

та навантаженні досліджуваний пристрій показує вихідну потужність 380 мкВт.   

This paper is presented optimization in Matlab the geometric dimensions of a 

piezoelectric vibration generator of a cantilever design, on the basis of a piezoceramic PZT to 

achieve the highest output power with a given acceleration of the source of vibration. It is 

shown that the maximum output power depends on the operating frequency of the 

piezogenerator and the load resistance. At optimal sizes and loads, the device under 

investigation shows an output power of 380 μW. 

 

Ключові слова: п’єзокераміка, оптимізація, п’єзогенератор, віброгенератор, 

кантілевер, частота, біморф. 

Key words: piezoсeramics, optimization, piezoelectric generator, vibration generator, 

cantilever, frequency, bimorph. 

 

Вступ 

На даний момент все більш актуальною темою є отримання альтернативної енергії. 

Сучасна людина навчилась використовувати відновлювальні джерела енергії –. сонячне 

випромінювання, рух вітру та води у річках. Такі джерела є невичерпними, але їх параметри не є 

постійними [1]. Також важливими факторами застосування відновлювальних джерел є 

мобільність та можливість транспортування виробленої енергії. За наявності джерела 

механічної енергії вібрацій та невеликій потужності споживачів доцільним є використання 

віброгенератора – типу електричного генератора, що перетворює кінетичну енергію вібрацій в 

електричну. На сьогоднішній день існує широке застосування віброгенераторів – моніторинг в 

системах безпеки і промислових мережах збору даних, датчики системи обслуговування, 

системи мобільного слідкування, датчики у нафто- і газопроводах, повітряні, земляні і водні 

датчики виміру кліматичних параметрів, застосування у якості заміни батарейного і провідного 

живлення у малопотужних системах [2].  

Генератори на основі п'єзоелектриків використовують тонкі мембрани або консольні балки 

з п'єзоелектричних кристалів (рис. 1) в якості механізмів перетворювача [3]. Коли кристали 
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піддаються механічній напрузі під дією кінетичної енергії вібрації, завдяки п'єзоелектричному 

ефекту, виробляється невелика електрична напруга. Ці механізми, як правило, дуже прості з 

декількома рухомими частинами, і вони мають дуже довгий термін служби [4]. 

 

 

Рис.1. Схема принципу роботи п’єзоелектричного віброгенератора 

 

Постановка задачі геометричної оптимізації 

У якості математичної моделі для оптимізації параметрів п’єзогенератора є аналітичний 

вираз для потужності [1]: 

               (1) 

де d – коефіцієнт п’єзоелектричної деформації; ɛ - діелектрична проникність п’єзоелектричного 

матеріала; Y – модуль пружності (модуль Юнга); k – коефіцієнт зв’язку; ω – частота вхідних 

коливань; R – опір навантаження; С – індуктивність; tc – товщина одного шару п’єзоелектричного 

матеріалу; ξ – механічний коефіцієнт демпфування; Ain – величина прискорення вхідних 

коливань; b* - геометрична константа, що пов’язана із середньою деформацією зміщення на 

кінці променя. 

Необхідно отримати геометричні параметри п’єзогенератора, при яких його вихідна 

електрична потужність буде досягнута максимуму, в залежності від частоти вимушених 

коливань, матеріалів інерційного елемента, механічної взаємодії і опору навантаження. 

На рис.2 представлена конструкція п’єзоелектричного віброгенератора у вигляді 

трьохшарового кантілевера, з двома шарами п’єзокераміки та металічною центральною 

прокладкою. П’єзоелементи складаються із двох однакових п’єзопластин. 
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Рис.2. Структура п’єзоелектричного віброгенератора на основі кантілевера 

 

Для того, аби отримати ефективний пристрій, необхідно правильно підібрати матеріали. В 

якості п’єзокераміки обрано матеріал PZT з густиною 7500 кг/м3. Матеріали групи PZT володіють 

високими частотами та великою чутливістю. У якості прокладки обрано сталь. У якості інерційної 

маси обрано вольфрам для досягнення найкращого показника співвідношення маси та об’єму. 

Задача оптимізації формулюється наступним чином [1]: 

        (2) 

        (3) 

де (2) – умова максимізації потужності, що залежить від вказаних параметрів, (3) – обмеження.  

В результаті виконання оптимізації у середовищі Matlab за допомогою методу 

послідовного квадратичного програмування отримано наступні оптимізовані параметри: 

 

Таблиця 1. Параметри оптимізації 

Величина Пояснення величини Оптимізація Обмеження 

lm, мм Довжина маси 17,3 lm + lb < 30 мм 

hm, мм Висота маси 7,7 hm ≤ 7,7 мм 

wm, мм Ширина маси 3,6 wm > 0 

lb, мм Довжина кантілевера 10,7 lm + lb < 30 мм 

wb, мм Ширина кантілевера 3,2 wb > 0 

le, мм Довжина електрода на поверхні 
променя 

10,7 le < lb + lm 

tс, мм Товщина 1-го п’єзоелемента 0,278 tc = 0,278 мм 

tsh, мм 
Товщина центральної 

прокладки 
0,102 tsh = 0,102 мм 

R, кОм Опір навантаження 151 R > 0 

P, мкВт Вихідна потужність 380  
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Отримана в результаті оптимізації залежність вихідної потужності віброгенератора від 

величини опору навантаження представлена на рис. 3. 

 

Рис.3. Графік залежності вихідної потужності від опору навантаження 

 

Висновки 

Методом послідовного квадратичного програмування в середовищі Matlab були 

оптимізовані  геометричні розміри п’єзоелектричного віброгенератора на основі кантілевера. За 

результатами оптимізації було побудований графік залежності вихідної потужності від опору 

навантаження. Максимальне значення вихідної потужності віброгенератора складає 380 мкВт 

при величині опору навантаження R=151 кОм. 
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В роботі було проведено моделювання слухової системи, а саме зовнішнього, 

середнього та внутрішнього вуха, в програмному пакеті Multisim. За допомогою одного з 

методів об’єктивної діагностики слуху –визначено параметри слухової системи людини. В 

результаті отримано амплітудно-частотні характеристики, які були порівняні з 

експериментальними значеннями. 

The modeling of the auditory system, namely the external, middle and inner ear, in the 

Multisim software package was performed in the work. With the help of one of the methods of 

objective diagnosis of hearing the parameters of the human auditory system were determined. 

As a result, were obtained, the amplitude-frequency characteristics, which were compared with 

the experimental values. 

Ключові слова: слухова система людини, резонансна частота середнього вуха. 

Key words: auditory system people, resonant frequencies of the middle ear. 

 
Вступ 

Значення слуху в житті людини важко переоцінити. Слух дозволяє суттєво розширити 

інформаційне поле, значно полегшити соціалізацію, дозволяє людині більш вільно 

орієнтуватися в просторі. Так, для розвитку маленької дитини слух несе до 80% інформації про 

навколишній світ. Регулярні дослідження дозволяють виявити втрату слуху на початковому 

рівні. Тому, діагностика слухової системи людини не втрачає актуальності на протязі багатьох 

десятиліть. Наявна чимала кількість методів для перевірки слуху людини, які можна розділити 

на об’єктивні та суб’єктивні. До об’єктивних належать: метод тимпанометрії, який полягає у 

вимірюванні акустичної гнучкості барабанної перетинки в залежності від відносного статичного 

тиску в герметично закритому зовнішньому слуховому проході; отоакустичної емісії (ОАЕ) –який 

полягає в стимулюванні слухової системи за допомогою широкосмугового клацання та 

реєстрації її відклику, розрізняють затриману викликану ОАЕ та на частоті спотворення; метод 

вимушеної ехо-спектрометрії, який розроблено на кафедрі акустики та акустоелектроніки КПІ ім. 

Ігоря Сікорського, який полягає в стимулюванні слухової системи плоскою хвилею яка 

спотворюється в звукопроводі певної довжини. Основною проблемою вище перерахованих 

методів є відсутність чітко визначених, на даний момент, кількісних критеріїв оцінки їх результату. 

Для того, щоб запропонувати кількісні критерії оцінки стану слухової системи в роботі проведено 

її моделювання за допомогою методу електро-акустичних та електро- механічних аналогій. 

Моделювання слухової системи в програмному пакеті Multisim. 

На рис.1 представлена електрична схема слухової системи людини змодельована в 

програмному пакеті Multisim [1]. 
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Рис.1. Електрична схема слухової системи людини 

Числові значення елементів моделі [2]: 

L'
k   21, 02 103  e0,029k  Гн; 

L''
k  75,12 1010  e0,029k  Гн;  L''

0  0, 067 Гн; 

Ck   5531012   e0,054k  Ф;  

Rk  5,825 103  e0,013k Ом;R0  70, 957 Ом. 

k  1..140 

Так, як моделювання конденсаторів великої ємності не зручно, згідно з [3] було 

пронормовано в однакове число разів всі значення елементів моделі, а саме в 10
11

 

Згідно з [2], в схемі 140 паралельних електричних ланок – резонаторів, що відповідають 

волокнам мембрани; послідовні індуктивності, що відповідають приєднаній масі лімфи. Струм в 

паралельних ланках відповідає швидкості коливальних волокон. Кожній частоті акустичного 

стимулу відповідає резонанс у відповідному місці на базилярній мембрані. В даній схемі кожний 

контур відповідає відповідному волокну на базилярній мембрані, так що, отримавши максимуми 

струму для ряду заданих частот на відповідному контурі, ми і отримаємо підтвердження 

“принципу місця”. Наприклад, було отримано, що для частоти 100 Гц максимум знаходиться на 

119 контурі, для 250 Гц– на 97, для 500 Гц – на 81, для 1000 Гц – на 64, для 2000 Гц – на 47, для 

4000 Гц – на 31, для 8000 Гц – на 14. Експериментальні результати дещо відрізняються від 

розрахованих значень. Це зв’язано з тим, що в теоретичних розрахунках резонансних частот 

контурів не враховується наявність приєднаної маси лімфи, яка перешкоджає розповсюдженню 

хвилі. В результаті було отримано амплітудно-частотну характеристику слухової 

системи(усереднені значення для чоловіків та жінок)(рис.2).  

 

Рис.2. Амплітудно-частотна характеристика слухової системи людини 

Експериментальне дослідження слухової системи 

З вище перерахованих методів, вибраний метод вушної ехо-спектрометрії який 

реалізовано приладом, до складу якого входить: блок генератора тонального сигналу 1, вихід 
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якого підключено до стумозадаючого входу змішувача сигналів; генератор частоти повторення 

радіоімпульсів 2, послідовно до якого підключений формувач тривалості радіоімпульсу 3, вихід 

якого з’єднаний з керуючими входами змішувача сигналів; змішувач сигналів 4 вихід якого через 

підсилювач потужності 5 підключений до акустичного перетворювача 6 (зворотній телефон, 

узгоджуючий рупор і вимірювальна трубка) і до підсилювача випромінюваного і приймального 

сигналів радіоімпульсів 7. Часовий розподіл керуючих сигналів здійснюється в пристрої блоком 

управління 8. 

 

Рис.3 Функціональна схема ехо-спектрометра для дослідження та діагностики слуху 
людини 

Пристрій працює наступним чином. Генеруючі генератором тонального сигналу 1 

синусоїдальні коливання змінної частоти (в даному випадку від 500Гц до 3500Гц) поступають 

на струмозадаючий вхід змішувача сигналів 4, на керуючі входи якого поступають парафазні 

сигнали від формувача тривалості радіоімпульсу 3, частоту повторення яких задає генератор 

частоти повторення радіоімпульсів 2. Коефіцієнт відбиття за тиском можна знайти за 

формулою [2]: 

2 1

2

,ехо

сигн

U Z Z
K

U Z Z


 


 

де: Z1 - хвильовий опір повітря, Z2 - акустичний опір вуха, який потрібно виміряти. 

На рис.4 представлено амплітудно-частотну характеристику виконану експериментальним 

шляхом за допомогою вушного ехо-спектрометра (рис.3). 

Рис.4 Коефіцієнт відбиття за тиском (жіноче ліве вухо) 
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Висновки 

В даній роботі було проведено моделювання слухової системи людини в програмному 

пакеті Multisim та визначено першу резонансну частоту барабанної перетинки (усереднені 

значення для чоловіків та жінок), що складає 630Гц(рис.2). Також, було визначено 

експериментальним шляхом за допомогою ехо-спектрометра першу резонансну частоту 

власної слухової системи (жіноче ліве вухо), що складає 1000Гц(рис.4). Отримані результати 

добре узгоджуються з літературними даними, згідно яких перша резонансна частота слухової 

системи для чоловічого вуха складає близько 660Гц, для дитячого та жіночого біля 1000Гц. Ці 

значення резонансної частоти можуть виступати в подальшому для виявлення захворювань та 

диференційної діагностики слухової системи. Перспективою подальших досліджень являється 

порівняння отриманих теоретичних результатів з результатами затриманої викликаної ОАЕ 

для розробки додаткових критеріїв оцінки її результату. Адже, отоакустична емісія зараз в світі 

є основним засобом аудіологічного скринінгу новонароджених. 
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В даній роботі проведено співставлення результатів теоретичного та 

експериментального дослідження сфокусованого випромінювача з акустичною лінзою, 

при його навантаженні на воду. Визначено доцільність використання такого 

випромінювача для локального впливу на завитку внутрішнього вуха людини. 

In this paper a comparison of the results of theoretical and experimental study of a 

focused emitter with an acoustic lens, with its load on water. The expediency of using such an 

emitter for local influence on the curl of the human inner ear is determined. 

Ключові слова: сфокусований ультразвук, випромінюючий перетворювач, слухова 

система. 

Key words:  focused ultrasound, emitter transduser, auditory system. 

 

Вступ 

На сьогоднішній день клінічні варіанти використання ультразвуку численні і різноманітні, 

і ультразвукова діагностика є одним з найбільш швидко зростаючих методів візуалізації в 

медицині. 

Існують, експериментальні дані, які свідчать про те, що безпосередня дія ультразвуку 

також грає роль в стимулюючому ефекті фокусованого ультразвуку (ФУЗ). Наприклад, з 

допомогою ультразвуку можна стимулювати не тільки рецептори (волоскові клітини) вушного 

лабіринту людини, як при звичайному (звуковому) слуханні, але також і волокна слухового 

нерву. Можливість прямої активації волокон слухового нерву ФУЗ підтримана спостереженнями 

у деяких глухих людей зі зруйнованим рецепторним апаратом, які могли сприймати слухову 

інформацію, що передавалася за допомогою амплітудно-модульованого ФУЗ, тоді як 

звукопідсилюючі слухові апарати не викликали слухових відчуттів [1]. 

Метою даної роботи є теоретичний розрахунок електричних параметрів п’єзоелектричного 

випромінювача, який може здійснити вплив за допомогою ФУЗ на завитку внутрішнього вуха 

людини, та співставлення отриманих результатів з власними експериментальними даними. 

 

1. Розрахунок частотних характеристик випромінювача 

Конструкція випромінювача складається з п’єзоелементу (п’єзокераміка PZT-8), акустичної 

лінзи, яка виготовлена з полістиролу, електричних кіл включення (рис.1).  
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Активна та реактивна складові електричного імпедансу п'єзовипромінювача визначалися 

експериментальним шляхом за формулами [2, 3]: 

                    (1)

 

             

 

де та амплітуда напруги на генераторі та на п'єзоелементі відповідно,
  

баластний опір, зсув фаз між напругою та . 

 

Рис.1 П’єзовипромінювач з електричними колами включення: z0, z1, z2 – відповідно 

хвильовий акустичний опір п’єзоелемента, демпфера, робочого середовища; z3, z4 – 

хвильовий акустичний опір перехідних шарів (в якості одного з перехідних шарів 

виступає акустична лінза) 

 

Для теоретичного опису випромінювача кожний його елемент був представлений у вигляді 

чотириполюсника [4]. Таким чином, задача була зведена до визначення матриці 

чотириполюсника:

  (2) 

        де -електрорушійна сила генератора; - опір генератора, І-струм, що протікає через 

генератор; v, F – відповідно швидкість та сила на межі m-го перехідного шару,  (i,j=1,2) — 

матриця m-шарової структури перехідних шарів. 

Для отримання передаточної функції пєзовипромінювача вираховується добуток матриць 

у рівнянні (2), після чого отримуємо такі вирази: 
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. 

Використовуючи формули (4) та формули [2]: 

,  ,                                  (4) 

де ФВ(f), ФП(f) - нормовані амплітудно-частотні характеристики (АЧХ) п’єзоперетворювача 

в режимі випромінювання та приймання,  - фазо-частотні характеристики (ФЧХ) 

3
3

3 2
2 3

*
11 3 11

3 1

1

1

1

Г
Г

Г
Г Г

Г
Г

R
R j C

j L R
R j C j L R

j C j L

R
A R j C A

j L j L

  
                 

  
       

  
 
 
 
 
 

 
3

43
3 2 21 11

2 3

1

1

Г
Г

Г
Г Г

R
R j C

j L R
R j C j L R A S

j C j L

 
     

         
   
 

  

3
3

3 2
2 3

3 12
3 1

1

1

1

Г
Г

Г
Г Г

Г
Г

R
R j C

j L R
R j C j L R

j C j L

R
R j C A

j L j L

  
                 

  
       

  
 
 
 
 
 

     
3

4 (4) (4)3
3 2 22 11 21 12 2221 11 21

2 3

1

1

Г
Г

Г
Г Г

R
R j C

j L R
R j C j L R A S L A M A S N A P A S

j C j L

 
     

                  
   
 

  

 

3
3

3 2
2 3

3
4* 3

21 3 11 3 2 21 11
3 1 2 3

1

1
1

1

1 1
1

j C
j L

j C j L
j C j L

j C
j L

A j C A j C j L A S
j L j L j C j L

  
           

                                
        
    

   
 
 
 

 

3
3

3 2
2 3

3
43

3 12 3 2 22 21
3 1 2 3

1

1
1

1

1 1
1

j C
j L

j C j L
j C j L

j C
j L

j C A j C j L A S
j L j L j C j L

  
           

                                
        
    

   
 
 
 

       4 4

11 21 12 2211 21R A T A S U A Y A S         

    
( )

( ) cos( )
( )

П
П В

В

Ф f
R f

Ф f
    

( )
( ) cos( )

( )

П
П В

В

Ф f
X f

Ф f

 ,П В



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 53 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

п’єзоперетворювача в режимі випромінювання та приймання, були розраховані АЧХ активної та 

реактивної складових вхідного електричного опору п’єзовипромінювача (рис.2).  

                

Рис. 2 АЧХ активної та реактивної складових електричного імпедансу п'єзовипромінювача 

 

На рис.2 також наведені експериментальні АЧХ, які визначені за формулами (1) 

 

Висновки 

В даній роботі було проведено дослідження електричних параметрів сфокусованого 

випромінювача, який складається з плоского п’єзоелемента, акустичної лінзи, та електричних кіл 

включення. За формулами чотириполюсника розрахований повний електричний імпеданс та його 

активна та реактивна складові. Проведено порівняння значень теоретичних та 

експериментальних амплітудно-частотних характеристик електричного імпедансу 

п'єзоперетворювача. Отримано, що розрахункова частота резонансу вища, ніж 

експериментальна. Це пов’язано з тим, що в теоретичних розрахунках лінза розглядалась у 

вигляді пластини, а в експериментальній установці використовувалась лінза випуклої форми. 

Перспективою подальших досліджень є теоретичний розрахунок для випуклої лінзи та 

співставлення результатів з отриманими експериментально. 
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В роботі приведений метод застосування акустотермометрії в області кардіо 

хірургії. В якості приймача в акустотермометрі використано приймач п’єзоелектричного 

типу. Розраховано теплові шуми на виході п’єзоприймача, що обмежують його 

чутливість, та шуми біологічних тканин. 

The method of using acoustic thermometry in the field of cardiosurgery is given in this 

work. As a receiver in an acoustic thermometer, a piezoelectric type receiver is used. The 

thermal noise at the output of the piezoelectric receptor is calculated which limits its sensitivity 

and the noise of biological tissues.. 

 

Ключові слова: акустотермометрія, п’єзоелектричний приймач, теплові шуми 

Key words: acoustic thermometer, piezoelectric receiver, thermal noise.  

 

Вступ 

На согоднішній день  все частіше медицина потребує безконтактного отримання 

інформації з комп’ютерною обробкою без шкідливих впливів на організм.  Для повного контролю 

глубинної температури тіла потрібно брати до уваги також і початкову температуру. Оскільки 

при аналізі стану хворого початкова глибинна температура організму може допомогти 

розпізнати патології на ранній стадії, коли ще її не вдається виявити за допомогою 

ренгенівського та ультразвукового методу. Одним з методів, які цим займаються, є 

акустотермометрія. Даний метод оснований на реєстрації акустичного випромінювання, яке 

виникає під час броунівського руху молекул і атомів середовища.  

Суть даного методу полягає в тому, що при  нагріванні тіла у внутрішніх його структурах 

змінюється відображення акустичного шуму. Але до поверхні тіла через затухання надходять 

лише  ультразвукові хвилі частотою не більш 0,5-10 МГц. Після обробки даного сигналу можна 

отримати зображення , кольорова гамма якого розподілена по значеннях температур. Це 

спрощує аналіз розподілу температур та  дає змогу оцінити  їх контраст. Головною перевагою  

акустотермометрії є можливіть дистанційного пасивного визначення  внутрішньої температури 

тіла і високе значення просторової розподільної здатності [1],[2], а також  можливість 

використання міліметрових ультразразвукових хвиль. 

Під час проведення кардіооперацій лікарі використовують прилад штучного кругообігу. 

Невід’ємною його частиною є теплообмінні та терморегуючі пристрої,  які забезпечують 

підтримку температури крові для правильного функціонування  організму під час  операції. 

Підвищення температури в середині тіла та зменшення температури його поверхні призводить 
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до рефлекторного кровообігу та тонуса судин, що дозволяє підтримувати температурну 

костанту [3, 4]. За допомогою данного приладу пітримується температура крові, яка циркулюючи 

по організму, підтримуює здорову роботу інших органів.  

Таким чином, метою даної роботи є розрахунок теплових шумів на виході 

п’єзоелектричного приймача, та шумів біологічних тканин. 

 

Розрахунок теплових шумів п’єзоприймача та біологічного середовища 

Процес проведененя операції потребує неінвазивного контроля температури на повехні 

міокарда [5, 6]. Даний контроль  може здійснюватись за допомогою п’єзоелектричного приймача. 

Але його чутливість обмежена тепловими шумами на виході приймача, які описуються 

формулою Найквіста [7]: 

      (1) 

де   - діюче ( середньоквадратичне) значення напруги шуму; 

k - постійна Больцмана; Т - абсолютна температура; 

- еквівалентний опір шумів, 

 - активна складова вихідного опору п'єзоперетворювача; 

- частота ультразвукової хвилі; 

- ефективна смуга пропусканння приймаючої апаратури. 

Але розрахунок по формулі (1) ускладнений, оскільки  є функцією частоти. Це 

частково можливо вирішити використовуючи метод чотирьохполюсників [7]:  

,     (2) 

де  -  коефіцієнти еквівалентного чотириполюсника; 

,     (3) 

,   (4) 

 –компоненти коефіцієнтів механічної частини чотириполюсника, -нормований  

хвильовий опір середовиша. 

Можна вважати що  тоді [7]:  
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де:  
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З формули (7) бачимо, що  залежить лише від . З урахуванням цього формула 

(1) приймає вигляд [7] : 

.       (8) 

Таким чином, для розрахунку дійсного значення напруги шумів необхідно мати лише 

активний вихідний опір п’єзоперетворювача та ефективну полосу пропускання приймальної 

апаратури. 

Вони можуть бути визначені по графіку амплітудно-частотної характеристики (АЧХ) 

коєфіціента передачі в режимі прийому і графіку активної складової вхідного електричного 

опору. Розглянемо декілька варіантів конструкції п’єзоприймача. 

1) П’єзопластина контактує з середовищем (акустична лінза) через 

чвертьхвильовий перехідний шар (епоксидний компаунд).  

,  частота антирезонансу ,    

; . 

Тиск та напруга теплових акустичних шумів средовища становлять [8]: 

, , 

. 

2) П'єзопластина контактує з середовищем (біологічна тканина) через два 

чвертьхвильових перехідних шари (акустична лінза та епоксидний компаунд):  

, , , 

. 

Розрахунок тиску та напруги теплових акустичних шумів середовища: , 

. 

3) П'єзопластина контактує з середовищем (біологічна тканина) через 

чвертьхвильовий переходній шар (акустична лінза):  

, , , 

. 

Розрахунок тиску та напруги теплових акустичних шумів средовища: , 

. 

4) П'єзопластина контактує з середовищем (акустична лінза) без перехідних шарів: 

, , , . 

Розрахунок тиску та напруги теплових акустичних шумів средовища , 
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Висновки 

У роботі обґрунтована необхідність застосування методу акустотермометрії в кардіо 

хірургії. Оскільки процес проведення операції потребує неінвазивного контролю, то в ньому в 

якості приймача вибрано приймач п’єзоелектричного типу, що працює в мегагерцовому 

діапазоні частот. Оскільки його чутливість обмежується власними тепловими шумами, 

проведено їх розрахунок для різних варіантів конструкції п’єзоприймача. Також було 

розраховано акустичний тиск, що створюється броунівським рухом атомів та молекул 

біологічного середовища. Встановлено, що найбільше його значення забезпечує конструкція 

п’єзоприймача, що складається з п'єзопластини, чвертьхвильового перехідного шару з 

епоксидного компаунду та акустичної лінзи. Перспективою подальших досліджень є порівняння 

отриманих результатів з експериментальними. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДНЬОГО ВУХА ЛЮДИНИ 
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НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: an.damarad@gmail.com 

 

В роботі наведена інтерпретація об’єктивного методу дослідження слуху людини – 

акустичної тимпанометрії, на основі формули для параметра норми середнього вуха 

людини. Проведено дослідження резонансної частоти середнього вуха. 

This article presents an interpretation of the objective method of research of human 

hearing – acoustic tympanometry, based on the formula for the parameter of norm of a middle 

ear. The resonance frequency of a middle ear has been researched. 

Ключові слова: тимпанометрія, резонансна частота, вушний ехо-спектрометр. 

Key words: tympanometry, resonance frequency, aural echo-spectrometer. 

 

Вступ 

На сьогоднішній день порушення слуху є одним з найпоширеніших вроджених патологій 

новонароджених. Перші роки життя дитини є важливими для розвитку мови, пізнавальних 

навичок і розвитку інтелекту. Порушення слуху новонароджених призводить до порушення його 

мовного розвитку. При затримці у формуванні мови відбувається затримка в розвитку інтелекту. 

Своєчасне виявлення аудіологічних проблем у новонароджених дозволяє рано почати 

втручання, націлені на збільшення комунікативних, соціальних та освітніх навичок. Скринінг 

новонароджених прийнято в США і більшості країн Європи. 

Метою даної роботи є визначення можливостей тимпанометрії з урахуванням формули 

для параметра норми середнього вуха людини [1,2] та порівняння теоретичних значень 

резонансної частоти коливальної системи барабанна перетинка – слухові кісточки з отриманими 

за допомогою вушного ехо-спектрометра – оригінальної розробки кафедри акустики та 

акустоелектроніки [3,4]. 

 

Обробка результатів одночастотної тимпанометрії 

Спираючись на модель середнього вуха людини у вигляді зв’язаних контурів [1] обробимо 

результати отримані за допомогою клінічного тимпанометра AT235h Interacoustics (рис.1). 

 

  

(а) (б) 

Рис. 1. Тимпанограма правого і лівого вуха, отримані на частоті 226 Гц 
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На рис. 1 наведені тимпанограми правого і лівого вуха, отримані на частоті 226 Гц. 

Розрахуємо значення параметра норми середнього вуха для даних тимпанограм за формулою 

[2]: 

 
(1) 

де EV (ear volume) – об'єм зовнішнього слухового проходу; V(226) – еквівалентний об'єм 

середнього вуха в максимумі тимпанограми;  – градієнт. Всі ці значення наведені на 

тимпанограмах (рис.1). 

За допомогою програмних засобів MatLab знайдемо значення параметра норми А і 

зведемо отримані результати в таблицю 1. 

 

Таблиця 1. Характеристики середнього вуха людини, отримані за допомогою 

акустичного тимпанометра AT235h 

, мл , мл , мл  

праве 

вухо 

ліве 

вухо 

праве 

вухо 

ліве 

вухо 

праве 

вухо 

ліве 

вухо 

праве 

вухо 

ліве 

вухо 

1,15 0,98 0,79 0,51 0,52 0,33 1,1304 1,0095 

 

Так як величина параметра норми  середнього вуха залишається близькою до одиниці, 

то можна припустити, що вже малі відхилення  від 1 свідчать про фізіологічні зміни в слуховій 

системі. Тобто формула (1) дозволяє використовувати тимпанометрію в ранній (функціональній) 

діагностиці стану середнього вуха [1].  

 

Обробка результатів вушної ехо-спектрометрії 

Проведемо розрахунок резонансної частоти коливань барабанної перетинки людини за 

формулою: 

 (2) 

де  – сумарна маса слухових кісточок і барабанної перетинки, 

 – акустична гнучкість барабанної перетинки ( , 

 – густина повітря і швидкість звуку в повітрі відповідно;  – площа 

барабанної перетинки,  – об'єм барабанної перетинки).  

В результаті, отримаємо: 

 (3) 
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Порівняємо резонансну частоту коливальної системи барабанна перетинка – слухові 

кісточки (3) з експериментальними даними. Дослідження проведемо за допомогою вушного ехо-

спектрометра, який є оригінальною розробкою кафедри акустики та акустоелектроніки [3,4].  

Вушний ехо-спектрометр – прилад для ранньої (функціональної) об'єктивної діагностики 

порушень слуху, який може застосовуватися як для діагностики середнього вуха людини без 

участі сенсоневральної системи. Він дозволяє визначати на основі вимірів частотної залежності 

коефіцієнта відбиття звуку від барабанної перетинки: гнучкість барабанної перетинки; 

резонансні частоти механічної системи вуха; масу слухових кісточок; відношення активної 

складової механічного імпедансу вуха до імпедансу повітря; коефіцієнт трансформації 

акустичного тиску слуховими кісточками в рідину завитки внутрішнього вуха; а також фактор 

норми – інваріант середнього вуха людини в нормі [3]. 

Переваги перед багаточастотними імпедансометрами (включаючи реактансні), які широко 

використовуються для діагностики середнього вуха людини в даний час, такі: відсутність 

замкнутого між вушної вставкою і барабанною перетинкою об’єму зовнішнього слухового 

проходу і, як наслідок, велика точність визначення акустичного імпедансу і диференціації між 

суб’єктних відхилень різних параметрів вуха від середніх відхилень в результаті порушень в 

системі середнього вуха; значно менше середні за часом рівні звукового тиску; відсутність 

пневмосистеми, яка може призводити до пошкодження слухового апарату новонароджених. 

Принцип дії вушного ехо-спектрометра полягає в випромінюванні короткого звукового 

імпульсу в трубку малого, в порівнянні з довжиною звукової хвилі на обраній частоті діаметра, і 

визначенні, шляхом порівняння його амплітуди і амплітуди ехо-сигналу, коефіцієнта відбиття 

звуку від барабанної перетинки. Визначення всіх інших перерахованих вище параметрів 

робиться з частотної залежності коефіцієнта відбиття. 

Графіки за допомогою вушного ехо-спектрометра записувались в інтервалі від 200 Гц до 

3500 Гц з кроком 100 Гц. Реєструвалася амплітуда ехо-сигналу, з якої отримувався коефіцієнт 

відбиття сигналу від барабанної перетинки середнього вуха людини. 

 

  

(а) (б) 

Рис. 2. Відношення амплітуд прямих сигналів до відбитих від барабанної перетинки ехо-

сигналів: а – праве вухо, б – ліве вухо 

 

З рис.2 видно, що перша резонансна частота дорівнює 800 Гц – для правого вуха, та 

700 Гц – для лівого вуха, що добре узгоджується з теоретичним значенням (3). 
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Висновки 

Формула для параметра норми стану середнього вуха людини (1) дозволяє встановити 

зв’язок ступеня відхилень параметра норми  вiд одиниці з рiзними порушеннями слуху на 

тимпанограмах, які вже були одержані ранiше. 

Значення такого діагностичного параметра, як резонансна частота, дозволяють виявити 

наявну патологію на функціональному рівні. Важливою перевагою вушного ехо-спектрометру, 

який був використаний для проведення експериментальних досліджень, є  відсутність 

пневмосистеми, яка може призводити до пошкодження слухового апарату новонароджених, та 

можливість отримання амплітудно-частотних характеристик параметрів середнього вуха людини. 
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УДК 534.26 

 

ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ШУМОЗАХИСНИХ ЕКРАНІВ 

 

А.О. Теленга 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: annyyymail@gmail.com 

 

Проведено вимірювання ефективності шумозахисного екрану, встановленого по 

Житомирській трасі (37 км) та порівняно з теоретичними розрахунками ефективності 

шумозахисного екрану за методами P. Menounou (корекція методу Маекави, Курца та 

Андерсона) та згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-33. Показано, що методи дають точний результат при 

врахуванні акустичного центра транспортного потоку. 

Measurements of the effectiveness of the noise protection screen installed on the 

Zhytomyr highway (37 km) was carried out and compared with the theoretical calculations of 

the noise protection screen efficiency by the methods of P. Menounou (correction of the 

Maekawa, Kurtz and Anderson method) and according to ДСТУ-Н Б В.1.1-33. It is shown that 

the methods give an exact result when taking into account the acoustic center of the traffic 

flow. 

Ключові слова: акустичний екран, ефективність екрана, рівень звукогово тиску, 

транспортний потік. 

Key words: acoustic screen, screen efficiency, sound pressure level, traffic flow. 

 

Вступ 

Важливою складовою у сучасному розвитку науки і техніки є акустичні технології. 

Особливого значення набувають питання охорони навколишнього середовища, захист міських 

забудов від шумового забруднення. Одним із шкідливих факторів техногенного середовища є 

шум, який впливає на стан здоров'я людини і умови її існування. 

Не сприятливим є той факт, що інтенсивність транспортних потоків з кожним роком 

збільшується, що приводить до зростання рівнів звуку [1,2]. Для вирішення цієї проблеми 

потрібні більш точні теоретичні розрахунки ефективності шумозахисних екранів.  

Тому метою даної роботи є визначення акустичного центра транспортного потоку для 

оцінки ефективності шумозахисного екрану методами P. Menounou (корекція методу Маекави, 

Курца та Андерсона) та згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-33. 

 

Методи P. Menounou (корекція методу Маекави, Курца та Андерсона) та 

 ДСТУ-Н Б В.1.1-33 

У даній роботі використано метод P. Menounou (корекція методу Маекави, Курца та 

Андерсона) [3] для лінійного джерела шуму. Даний метод враховує вплив земної поверхні на 

розрахунок ефективності шумозахисного екрана. 
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Розрахунок ефективності за  ДСТУ-Н Б В.1.1-33 [4]: 
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вершини бар'єру і назад до мікрофона; 

  - довжина хвилі звуку в середовищі (в даному випадку повітря).  

Penelope Menounou (корекція методу Курца та Андерсона):  
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L  – відстань від джерела шуму до вершини екрану та від вершини екрану до приймача; 

1R – відстань від джерела шуму до приймача (як би екрану не було); 

2R – від уявного джерела шуму до приймача (як би екрану не було). 

 Penelope Menounou (корекція методу Маекави). 
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Рис.1. Схематичне зображення екрану-стінки з розрахунковими точками 
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Результати проведення експерименту вимірювання рівнів звукового тиску в октавних 

смугах частот приведено на рис.2. 

 

Рис.2. Рівнів звукового тиску в октавних смугах частот 

Порівняння експериментальної та теоретичної різниці тисків  в октавних смугах частот 

приведено на рис.3 та рис.4. 

 

Рис.3. Еквівалентні теоретичні рівні звукового тиску в октавних смугах частот 63-8000 Гц 

для 7 розрахункових точок та експериментальні еквівалентні рівні звукового тиску. 

Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-33.  

 

   (а)                                                                                 (б) 

Рис.4. Еквівалентні теоретичні рівні звукового тиску в октавних смугах частот 63-8000 Гц 

для 7 розрахункових точок та експериментальні еквівалентні рівні звукового тиску. 

Метод P. Menounou (корекція методу Маекави (а), Курца та Андерсона(б)). 
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З рис.2. видно, що на 1000 Гц з’являється збільшення звукового тиску (пікове значення), 

а це каже про те, що шум від дороги не можна вважати низькочастотною характеристикою. Це 

пов’язано зі збільшення швидкості руху транспорту та вихровими потоками від автомобілів. 

 Згідно рис.3. та рис.4. бачимо, що акустичний центр транспортного потоку знаходиться 

починаючи з середини траси і далі до протилежної сторони траси від точки вимірювань. 

 

Висновки 

Проведено вимірювання ефективності шумозахисного екрану, встановленого по 

Житомирській трасі (37 км) для 10 положень мікрофона та 7 точок на трасі, порівняно з 

теоретичними розрахунками ефективності шумозахисного екрану за методами P. Menounou 

(корекція методу Маекави, Курца та Андерсона) та згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-33. Показано, що 

акустичний центр шумозахисного екрану треба обирати посередині траси або ближче до 

сторони вимірювальної точки. 

В майбутньому доцільно врахувати збільшення звукового тиску на 1000 Гц. 
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ОБ’ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗБІРЛИВОСТІ МОВИ, СПОТВОРЕНОЇ 

СТАЦІОНАРНИМИ ШУМАМИ 
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Проведено об’єктивне оцінювання розбірливості мови, спотвореної стаціонарним 

шумом, із використанням таких мір якості мовних сигналів як сегментне відношення 

сигнал-шум (SSNR) та логарифмічно-спектральні спотворення (LSD). Одержано графіки 

залежності показників SSNR та LSD від відношення сигнал-шум (SNR) та від типу 

забарвленого шуму. Порівняння одержаних графіків між собою дозволяє зробити корисні 

для практичного застосування висновки стосовно прийнятності застосування вказаних 

мір якості до вимірювання розбірливості мови. 

An objective assessment of the intelligibility of the speech distorted by stationary noise 

has been carried out, using such quality measures as the segmental signal-to-noise ratio 

(SSNR) and logarithmic-spectral distortion (LSD). The graphs of the dependence of the SSNR 

and LSD on the signal-to-noise ratio (SNR) and on the type of colored noise were plotted. 

Comparison of the received graphs with each makes it possible to draw conclusions on the 

appropriateness of the use of these quality measures to the intelligibility measurement. 

Ключові слова:  якість мови,  розбірливість мови,  забарвлений стаціонарний шум.  

Key words: speech quality, speech intelligibility, colored stationary noise. 

 

Вступ 

Розбірливість мови в каналах зв’язку є важливим показником придатності цих каналів до 

практичного використання [1]. Зрозуміло, що більш якісним вважається канал зв’язку, який 

забезпечує кращу розбірливість мови. Проте якщо йдеться про захист приміщень від витоку 

акустичної інформації, тоді захист вважається якісним, якщо розбірливість мови є низькою [2]. 

Поняття якості та розбірливості мовленнєвих сигналів пов’язані дуже тісно, хоча такий 

зв’язок не є однозначним та простим, а саме: якісні сигнали є розбірливими, але розбірливі 

сигнали можуть бути не дуже якісними. Оскільки для військових ліній зв’язку більш важливою є 

розбірливість, тому там можна понехтувати якістю. Що стосується комерційних ліній зв’язку, тут 

питання якості мовленнєвого сигналу стоїть на першому місці. 

Існує два підходи до оцінювання якості та розбірливості акустичних сигналів: суб'єктивний 

та об'єктивний [1-4]. Суб'єктивний підхід полягає у звичайному прослуховуванні й потребує 

багато людських, часових та матеріальних ресурсів - 3-5 дикторів та стільки ж слухачів на 

протязі кількох тижнів вимушені спілкуватися із використанням ліній зв'язку або їх моделей. 

Об'єктивний підхід є порівняно швидким та дешевим, оскільки може бути виконаним однією 

людиною (інженером акустиком), потребує небагато часу та якоїсь кількості апаратного та 

mailto:klumenkoserg@gmail.com
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програмного забезпечення. 

Сьогодні нараховується кілька тисяч об'єктивних мір якості мовних сигналів - від простих, 

в сенсі складності обчислень, мір LSD і SSNR - й до дуже складних. Що стосується об’єктивних 

мір розбірливості мови, їх набагато менше, а алгоритми їх оцінювання є помітно складнішими [1, 

3]. Тому останнім часом все частіше зустрічаються дослідження можливості застосування мір 

якості мовних сигналів замість більш складних мір розбірливості. Мета даної роботи полягає в 

дослідженні принципової можливості використання простих для обчислення об’єктивних 

показників якості мовних сигналів LSD і SSNR для оцінювання розбірливості мови. 

 
Об'єктивне оцінювання якості зашумленної мови 

Для об'єктивного оцінювання якості мови використаємо такі показники як сегментне 

відношення сигнал-шум SSNR (Segmental Signal to Noise Ratio) та логарифмічне спектральне 

спотворення LSD (Logarithmic Spectral Distortion) [3]. 

Сегментне відношення сигнал-шум SSNR (Segmental Signal to Noise Ratio) представляє 

групу показників часової області: 
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 (1) 

 

де x(n,m) і y(n,m) - n -ті вибірки m -го фрейма чистого сигналу x(n) і спотвореного сигналу, 

y(n),відповідно; M - кількість фреймів; R - кількість вибірок в фреймі. При обчисленні показника 

SSNR враховуються тільки ті сегменти, для яких відношення сигнал-шум знаходится в інтервалі 

[-10, +35] дБ [3]. 

Логарифмічне спектральне спотворення LSD (Logarithmic Spectral Distortion) належить до 

групи показників частотної області: 
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(2) 

 

де X(j,m) і Y(j,m) - дискретні перетворення Фур'є m -го фрейма сигналів x(n) і y(n), відповідно,      

j - номер частотної вибірки, J - кількість частотних вибірок [3]. 

 
Синтез адитивної суміші мовленневого сигналу з шумом 

Рішення завдання синтезу суміші сигналу із шумом, із інтегральним відношенням сигнал 

шум SNR0 будемо здійснювати в 2 кроки [1, 3]: 

 формування шуму заданої забарвленості й вимірювання інтегрального відношення SNR 

для одержаного шуму та мовленневого сигналу; 
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 корегування потужності сигналу (або шуму) для одержання необхідного 

інтегрального відношення SNR0 . 

Структурна схема алгоритму формування адитивної суміші мовленнєвого сигналу із 

шумом, із заданим інтегральним відношенням сигнал-шум SNR0, показана на рис. 1. 

 

Рис. 1. Формування суміші із заданим інтегральним відношенням SNR0 

 
Коефіцієнт k = 100.05(SNR

0 
- SNR), призначений для коригування рівня мовленнєвого сигналу, 

обчислюється таким чином, щоб забезпечити необхідне відношення сигнал-шум SNR0. 

Аналогічним чином можна коригувати рівень шуму, у цьому випадку варто брати коефіцієнт  

k = 100.05(SNR
0 
– SNR) - саме такий спосіб коригування рівня шуму застосовано в даній роботі. 

Забарвлений шум із спектром потужності ступінчастої форми синтезується шляхом 

пропускання білого шуму через гребінку смугових фільтрів, з наступним зваженим 

підсумовуванням відгуків кожного з фільтрів: 

,m m

m

y a y  

де my - відгук m -того фільтра; , 1,...,ma m M - вагові коефіцієнти. 

Білий шум. При генеруванні білого шуму всі вагові коефіцієнти є однаковими й можуть 

бути прийнятими рівними одиниці: , 1,...,ma m M . 

Рожевий шум. При генеруванні рожевого шуму всі вагові коефіцієнти є однаковими й 

можуть бути прийнятими рівними: 1 2 3 1 52, 2, 1, 1 2, 4.a a a a a      

Коричневий шум. Для одержання коричневого шуму коефіцієнти підсилення 

, 1,...,ma m M  можуть бути прийнятими рівними 4, 2, 1, 1/2, 1/4, відповідно. 

Результати проведення об’єктивного оцінювання якості сигналів в залежності від 

відношення сигнал-шум приведені на рис. 2. З наведених графіків видно, що показник LSD, на 

відміну від показника SSNR, суттєво залежить від типу шуму. Цікаво, що ці показники по-різному 

характеризують тип завади: з точки зору показника SSNR, більш якісною є мова, спотворена 

білим шумом, а найменш якісною є мова, спотворена коричневим шумом. З точки зору 

показника LSD, спотворення мови коричневим шумом є найменшими, а білим шумом – 

найбільшими. 

Суперечливий характер одержаних результатів свідчить, по-перше, про складність 

поставленої задачі, й про необхідність подальшого її дослідження. По-друге, доцільним 
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видається співставлення одержаних результатів із такими, що наведені в різноманітних 

літературних джерелах. Справа в тому, що показники LSD і SSNR хоча і є досить простими в 

обчисленнях, проте їх застосування при розв’язанні певних задач може призводити до досить 

неочікуваних результатів. 

 

а) б) 

Рис.2. Результати об’єктивного оцінювання якості мови: LSD (а), SSNR (б)  

mSNR0 – відношення сигнал-шум 

 

Висновки 

Проведено порівняння поведінки показників LSD і SSNR об’єктивного оцінювання якості 

мови, застосованих як міри розбірливості мови. Показано, що залежність цих показників від 

відношення сигнал-шум є очікуваним, а от залежність від забарвленості шуму виявилася 

суперечливою. 

В майбутньому доцільно уточнити одержані результати, доповнити їх результатами 

суб’єктивного оцінювання мови, а також побудувати карти відповідності результатів об’єктивного 

та суб’єктивного оцінювання. 
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ОБ’ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТА РОЗБІРЛИВОСТІ МОВЛЕННЄВИХ СИГНАЛІВ, 

ЗАМАСКОВАНИХ ШУМАМИ 

М.В. Миронов 

КПІ ім. І.Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: mirmax98@gmail.com 

 

Проведено оцінювання якості та розбірливості мовленнєвих сигналів, 

замаскованих білим шумом та двома різновидами нестаціонарних шумів. Оцінювання 

виконувалося об’єктивним методом, із використанням  інтрузивних мір якості сигналів 

Segmental Signal-to-Noise Ratio (SSNR) та Logarithmic Spectral Distortion (LSD). Отримані 

результати узгоджуються із результатами, отриманими суб’єктивним методом, та 

підтверджують попередній висновок щодо гіршої маскувальної властивості білого шуму, 

порівняно із такою для розглянутих нестаціонарних шумів. 

The evaluation of quality and intelligibility of speech signals, masked with white noise 

and two types of nonstationary noise was carried out. The evaluation was carried out using an 

objective method, using intrusive Segmental Signal-to-Noise Ratio (SSNR) and Logarithmic 

Spectral Distortion (LSD) measures of signals quality. The results obtained are in agreement 

with the results obtained by the subjective method and confirm the preliminary conclusion 

about the worse masking properties of white noise compared to the one for the considered 

non-stationary noise. 

Ключові слова: оцінювання, якість мови, розбірливість мови, канал зв’язку, міра якості, 

міра розбірливості. 

Key words: evaluation, speech quality, speech intelligibility, communication channel, quality 

measure, intelligibility measure. 

 

Вступ 

При атестації каналів зв’язку, як телефонних, так і мережевих, широко використовують 

такі показники як якість та розбірливість мови, сприйнятої слухачами [1-3]. 

Якість та розбірливість мови оцінюють із застуванням суб’єктивного або об’єктивного 

підходів. При цьому слід враховувати, що поняття якості та розбірливості мови хоча й тісно 

пов’язані, але не тотожні: так, якісна мова є розбірливою, проте розбірлива мова не завжди є 

якісною. Суттєвим недоліком суб’єктивного підходу є значні витрати часу й грошей, а його 

перевагою є відносна простота. Напроти, об’єктивний (інструментальний) підхід є відносно 

дешевим та швидким, проте є більш складним, оскільки вимагає використання спеціального 

математичного та програмного забезпечення. В роботі [4] експериментально показано, по-

перше, що при суб’єктивному оцінюванні розбірливості мови можна використовувати такий 

показник якості мови як DMOS (п'ятибальна шкала, іменована «Шкалою середньої деградації» -  

Degradation Mean Opinion Score). По-друге, показано, що білий шум поступається двом типам 

нестаціонарних шумів за своєю маскувальною здатністю.  
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На жаль, в роботі [4] не представлено результати об’єктивного оцінювання якості мовних 

сигналів, спотворених шумами, що ускладнює використання в майбутньому більш дешевого та 

швидкого об’єктивного підходу до оцінювання якості й тісно пов’язаної із нею розбірливості 

мови, спотвореної шумом. Метою даної роботи є усунення вказаного недоліку. 

 

Суб'єктивне і об'єктивне оцінювання розбірливості мовленнєвих сигналів 

Для об'єктивного оцінювання розбірливості мовленнєвого сигналу обрано два показники, 

таких як сегментне відношення сигнал-шум SSNR та логарифмічне спектральне спотворення 

LSD [2]. 

Міра SSNR представляє групу показників часової області: 

 
 
 
 
 
  






Rm
2

M
n=R(m-1)+1

Rm
2m=1

n=R(m-1)+1

x (n,m)
1

SSNR = 10lg
M

[x(n,m) - y(n,m)]

,                                    (1) 

де x(n,m)  і y n m( , )  - n -ті вибірки m -го фрейма чистого сигналу x n( )  і спотвореного сигналу 

y n( ) , відповідно; M - кількість фреймів; R - кількість вибірок в фреймі. При обчисленні показника 

SSNR враховуються тільки ті сегменти, для яких відношення сигнал-шум знаходится в інтервалі 

[-10, +35] дБ [2]. 

Міра LSD належить до групи показників частотної області: 

M J

m j

LSD G X j m G Y j m
MJ 1 1

2
{ ( , )} { ( , )}

 

  ,                                         (2) 

G X j m X j m{ ( , )} max{20lg(| ( , ) |), } ,  

  
l k

X j m
,

max{20lg(| ( , ) |)} 50  

де X j m( , )  і Y j m( , )  - дискретні перетворення Фур'є m -го фрейма сигналів x n( )  і y n( ) , 

відповідно, j - номер частотної вибірки, J - кількість частотних вибірок [2]. 

Проведення суб’єктивного і об’єктивного оцінювання виконувалося за приведеною на 

рис.1 схемою, де x(t) – еталонний сигнал, а y(t) – спотворений сигнал. Чистий мовний сигнал 

маскувався шляхом додавання до нього білого шуму або нестаціонарних шумів двох типів [4], 

після чого замаскований сигнал порівнювався з еталонним сигналом із використанням мір (1) та 

(2).  

 

Рис.1. Схема проведення суб’єктивного та об’єктивного оцінювання 
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Для одержання бажаного відношення сигнал-шум SNR0, мовний сигнал x(t) 

підсумовувався із синтезованим шумом n(t): 

 

y=x(t)+k1*n(t)                                                                     (1) 

 

де k1=100.05(SNR
1
-SNR

0
) – коригувальний коефіцієнт, SNR1 – відношення сигнал-шум для 

ненормованого шуму. 

При цьому шумові завади формувалися згідно із співвідношеннями: 

 

n1=[x(t)*m(t)] h(t)                                                                (2) 

n2=o(t)*w(t)                                                                      (3) 

 

де x(t) – мовний сигнал; m(t) – періодичне коливання заданої форми; h(t) – імпульсна 

характеристика гребінчастого фільтру;   – символ згортки; w(t) - стаціонарний білий шум; o(t) - 

обвідна мовного сигналу, що піддається маскуванню [4]. 

Результати оцінювання зазначених показників розбірливості мовних сигналів приведені на 

рис. 2  у вигляді залежностей показників розбірливості розмови від відношення сигнал-шум. 

 

  
                                        (а)             (б) 

     

Рис.2. Результати об’єктивного оцінювання розбірливості мовних сигналів  

Перший графік показує сегментне відношення сигнал-шум (рис.2,а), а другий – 

логарифмічне спотворення сигналу (рис.2,б). 

З цих графіків видно, що показники розбірливості дають результат збільшення 

розбірливості сигналів зі збільшенням рівня сигнал-шум. Цей результат узгоджується із 

результатами, наведеними в роботі [4] й є також зрозумілим на рівні «здорового глузду». 

Іншим, більш цікавим та важливим, результатом є те, що маскувальна властивість білого 

шуму виявилася помітно слабшою за таку для нестаціонарних шумів, що досліджувалися. 

Зазначимо, що цей результат також узгоджується із результатами, наведеними в роботі [4] й 

свідчить про перевагу застосування нестаціонарних шумів в якості маскувальних завад. 
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Висновки 

Проведено об’єктивне оцінювання розбірливості мовленнєвих сигналів від рівня 

відношення сигнал-шум при використанні стаціонарного білого шуму та двох типів 

нестаціонарних шумів. Одержані результати добре узгоджуються із попередніми, отриманими із 

використанням суб’єктивного підходу до оцінювання якості мови, та свідчать, що досліджені 

нестаціонарні шуми переважають за своєю маскувальною здатністю над стаціонарним білим 

шумом. Враховуючи тісний зв'язок між якістю та розбірливістю мови, одержані результати 

можуть бути використані й як об’єктивна міра розбірливості мови, спотвореної шумом. 

В майбутньому доцільно побудувати карти відповідності результатів об’єктивного та 

суб’єктивного оцінювання якості та розбірливості мови, спотвореної різними типами шумів, а 

також доповнити результати досліджень розглядом окремих випадків маскування жіночих та 

чоловічих голосів. 
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На сьогоднішній день пристрої акустичного пеленгування повітряних рухомих 

об’єктів утворюють новий напрямок використання окремих засобів протиповітряної 

оборони та представляють собою новий клас акустичних шумопеленгаційних систем. 

Практична реалізація вказаних систем має базуватися на сучасному програмному 

забезпеченні, що може використовувати принципи обєктного програмування. В 

запропонованій роботі за допомогою інструментального лабораторного пакету LabVIEW 

отримано програмну модель системи пеленгування безпілотних літальних апаратів за 

акустичним полем. 

Nowadays, devices for acoustic localization of airborne objects form a new direction for 

the use of individual air defense assets and represent a new class of acoustic noise isolation 

systems. The practical implementation of these systems should be based on modern software 

that can use the principles of object programming. In the proposed work, with the help of 

LabVIEW package, was obtained a software model of the UAV localization system for the 

acoustic field. 

Ключові слова: пеленг, локалізація, характеристика направленості. 

Key words: localization, bearing, directional characteristic. 

 
Вступ 

На сьогодні проблема повітряного та підводного шумопеленгування широкосмугових 

шумовипромінюючих об’єктів викликає підвищену цікавість у зв’язку з розвитком парку 

безпілотних повітряних та підводних дистанційно керованих апаратів. [1] Проте, відомості про 

акустичні характеристики таких пристроїв достатньо незначні. Зауважимо, що дані про 

спектральні характеристики шумовипромінення повітряних об`єктів достатньо детально 

викладено в роботі. [2] 

Таким чином, базуючись на залучених з роботи [2] спектральних характеристик БПЛА, 

одним з перспективних напрямків виявлення БПЛА є визначення взаємного спектру та 

визначення кута нахилу результуючого вектору, різниці фаз прийнятого сигналу чотирьох 

мікрофонів відносно центрального, при появі вказаної цілі. 

В зв`язку з цим, задача створення віртуальних інструментів для вимірювання основних 

характеристик акустичного поля та виявлення автономних рухомих об`єктів є актуальною і має 

розглядатися як крок до уніфікації та наочності шляхів апаратно-програмної реалізації засобів 

підводного та повітряного шумопеленгування. Це, власне, і визначає мету роботи. 
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Основні програмно-технічні принципи створення системи пеленгування повітряних 
обєктів за акустичним полем 

Пристрій являє собою антенну решітку (Рис. 1.), яка забеспечує формування 

характеристик направленості «sin-cos» та «1». 

 
 

  
 

 

  
1,3 2,4

cos sin
;

max cos max sin
R t R t

 

 
   (3) 

Сумісне використання двух ХН виду R1-2 R3-4 і R5 доволяє визначити номер квадранта 

та кут результуючого вектору суми напруг каналів «sin-cos», що і визначає напрямок 

надходжння корисного сигналу (Рис. 2.). Пеленгування відбувається за рахунок визначення 

довжин ортогональних векторів електричних напруг в каналах R1-2 R3-4, визначення їх суми 

та кута нахилу результуючого вектору (Рис. 3,4). 

  
 

Рис. 1 Схема розміщення мікрофонів у просторі.  Рис. 2 ХН антени 

 

 
 

 
 
 

Рис. 3 Вектори напруг: сумарної, з каналу «sin» та каналу «cos» 
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Рис. 4 Векторне визначення пеленгу 
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U
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Під каналом, розуміємо пари мікрофонів, що, в даному випадку, підключені зустрічно. 

При визначенні пеленгу, перш за все, необхідно знати в якому квадранті отримано сигнал. А 

саме, по ХН, в квадранті 0о-90о тобто першому, другому 90о-180о, третьому 180о-270о, чи 

четвертому 270о- 360о (Рис. 5.). 

 

 

Рис. 5 Визначення квадранту за фазою прийнятого сигналу відносно R5. 

 
 

Визначаючи напругу в каналах, формуємо з них ортогональні вектори та визначаємо  кут 

між сумарним вектором та вектором напруги в горизонтальному каналі cos. В залежності від 

квадранту, додаємо до знайденого кута φ фазові коефіцієнти π/2, –π або –π/2, і в результаті 

отримаємо пеленг. [3] 

 

Висновки 

В результаті виконання роботи отримано основні принципи роботи пеленгатора 

повітряних об’єктів, для подальшого дослідження та моделювання. 
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УДК 621.3 

 

ПРИСТРІЙ ВИЯВЛЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ У ПРОГРАМНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ LABVIEW 

 

А.В. Козак, П.М. Ларін, Р.Ю. Костюк 

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: andrekaka1996@gmail.com; 

lPhilip04@gmail.com; r.ju.kostjuk@gmail.com 

 

На сьогоднішній день пристрої акустичного виявлення повітряних рухомих об’єктів 

утворюють новий напрямок використання окремих засобів протиповітряної оборони та 

представляють собою новий клас акустичних шумопеленгаційних систем. Практична 

реалізація вказаних систем має базуватися на сучасному програмному забезпеченні, що 

може використовувати принципи об’єктного програмування. В запропонованій роботі за 

допомогою інструментального лабораторного пакету LabVIEW отримано програмну 

модель системи виявлення безпілотних літальних апаратів за акустичним полем. 

Nowadays, devices for acoustic detection of airborne objects form a new direction for 

the use of individual air defense assets and represent a new class of acoustic noise isolation 

systems. The practical implementation of these systems should be based on modern software 

that can use the principles of object programming. In the proposed work, with the help of 

LabVIEW, was obtained a software model of the unmanned aerial vehicle detection system for 

the acoustic field was obtained. 

Ключові слова: виявлення, взаємний спектр, інтенсивність. 

Key words: detection, mutual spectrum, intensity. 

 

Вступ 

На сьогодні проблема виявлення широкосмугових шумовипромінюючих об’єктів викликає 

підвищену цікавість у зв’язку з розвитком парку безпілотних повітряних та підводних дистанційно 

керованих апаратів. [1] Проте, відомості про акустичні характеристики таких пристроїв 

достатньо незначні. Зауважимо, що дані про спектральні характеристики шумовипромінення 

повітряних об`єктів достатньо детально викладено в роботі. [2] 

Таким чином, базуючись на залучених з роботи [2] спектральних характеристик 

безпілотних літальних апаратів (БПЛА), одним з перспективних напрямків виявлення БПЛА є 

визначення взаємного спектру та вимірювання інтенсивності звукового поля в робочому 

середовищі, при появі вказаної цілі. 

В зв`язку з цим, задача створення віртуальних інструментів для вимірювання основних 

характеристик акустичного поля та виявлення автономних рухомих об`єктів є актуальною і має 

розглядатися як крок до уніфікації та наочності шляхів апаратно-програмної реалізації засобів 

підводного та повітряного виявлення. Це, власне, і визначає мету роботи. 
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Основні програмно-технічні принципи створення системи виявлення повітряних 

об’єктів за акустичним полем 

 

Пристрій реалізовано з використанням лінійнійної дискретної акустичної антени яка 

забезпечує p і pv прийом акустичних сигналів, пристрою спряження (система АЦП) та програм 

обробки інформації на основі пакету LabView на персональному комп’ютері (ПК). Антена 

забезпечує огляд деякого просторового робочого сектора шляхом механичного сканування. 

ПК містить програмне забезпечення, створене в середовищі LabView, що реалізує 

обробку даних та відображення інформації. Ідеологія полягає у використанні трьох методів 

виявлення: вузькосмугового спектру (FFT) (1), інтенсивності (2) та взаємного спектру (3). 

      
2 2

1 1 2 2

0 0
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T T

i ft i ftX f x t e dt X f x t e dt  (5) 

 
0

1
( ) ( ) ;

T

l p t v t dt
T

 (6) 

    *

1 2( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ).xy xy xyG t X t X t C t iQ t  (7) 

 

Використання таких дублюючих принципів виявлення по-перше базуються на реєстрації 

проявлення особливостей акустичного поля та мають підвищувати надійність (Рис.1.). [3] 

 

Рис. 1 Структурна схема пристрою виявлення безпілотних  літальних апаратів 

 

Де: 1 – приймачі тиску; 2 – попередні підсилювачі; 3 – широкосмугові фільтри; 4 – 

зворотно підключений суматор; 5 – коефіцієнти; 6 – фазоінвертор; 7 – помножувач; 8 – 

третинооктавні широкосмугові фільтри; 9 – напівоктавні фільтри; 10 – блоки переходу від 

значення інтенсивності до рівня інтенсивності; 11 – блоки індикації; 12 – блок FFT; 13 – порогова 

схема; 14 – блок спектральної кореляційної функції . 
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Результати створення системи виявлення повітряних об’єктів за акустичним полем 

Результатом є побудова схеми в програмному середовищі LabView реалізації ідей 

зазначених вище (Рис.2.).  На  шляху  реалізації  виникли  проблеми  узгодження  всіх  

трактів пристрою,  а  також  реалізації  схеми  сигналізації.  А саме знаходження певного 

значення для перевірки умови перевищення порогу в блоці компарації. Це питання повинно 

комплексно досліджуватися в подальшому для напрацювання бази даних частотних та шумових 

характеристик БПЛА для вірної роботи програмного продукту. 

 

Рис. 2 Функціональна схема пристрою виявлення безпілотних літальних апаратів в 

програмному середовищі LabVIEW 

 

Висновки 

В результаті виконання роботи отримано наступні результати: 

1. Програмна реалізація виявлення повітряних об’єктів. 

2. Розроблена багатофункціональна акустична антена. 
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УДК 621.3 

 

ВИЗНАЧЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ДЖЕРЕЛА ЗВУКУ В МІЛКОМУ МОРІ 
 

О. С. Чайка, М. О. Ярошенко 

НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: 

SanyaRouge@gmail.com 

 

По результатах розв’язку задачі про формування поля вектора інтенсивності звуку, 

що створене рухомим джерелом у мілкому морі, визначено основні фізичні засади 

відповідності горизонту розташування джерела особливостям просторово-вихрової 

структури акустичного поля. 

According to the results of the solution of the problem of forming the field of the intensity 

vector of the sound generated by a moving source in shallow sea, the basic physical principles 

of the correspondence of the horizon of the source location to the peculiarities of the spatial- 

vortex structure of the acoustic field are determined. 

Ключові слова: акустичне поле, дальність, вихор, частота, девіація частоти, 

глибина. 

Key words: acoustic field range, vortex, frequency, frequency deviation, depth. 

 

Вступ 

Сучасні задачі підводної комунікації та задачі класифікації підводних та надводних об’єктів 

передбачають вивчення векторних і скалярних характеристик сформованих у мілких морях 

акустичних полів. На сьогодні в літературі достатньо широко подані наукові праці,присвячені 

векторно-фазовим методам дослідження структури акустичного поля у мілких морях, та 

запропоновано напрямки класифікації підводних об’єктів (зокрема у роботах [1-2]). 

У роботі [3] показано, що суттєвий вплив на роботу приймача має структура акустичного 

поля у хвилеводі, що збагачена локально-вихровими областями. Частота прийнятого сигналу 

при накладанні вихрових областей на приймач звуку зазнає суттєвих змін. Так, напрямок 

обертання вихору та відстань від його периферії визначають девіацію частоти прийнятого 

сигналу за знаком і величиною. Очевидно, така ситуація є корисною щодо задач вдосконалення 

класифікації джерел акустичних сигналів у мілкому морі. Тому актуальність роботи не викликає 

сумніву. А метою роботи є визначення класифікаційних ознак джерела звуку за результатами 

аналізу просторово-векторного поля інтенсивності в робочому середовищі, поданому мілким 

морем. 

 

Постановка задачі та вихідні співвідношення 

Нехай у класичному плоскому хвилеводі з комбінованими границями, що представляє 

мілке море розміщено рухоме джерело і нерухомий приймач. Джерело подано як рухомий 

випромінювач, що працює на фіксованій частоті, яка забезпечує поширення сигналу у вигляді 

хвилі-носія. 
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У роботі [4] показано, що у даному хвилеводі для суперпозиції двох мод виникають 

особливі сингулярні точки типу «вихор», що можуть обертатися за годинниковою стрілкою і 

проти. Також у роботі [3] було показано, що наявність вихрових структур впливає на характер 

девіаційної характеристики сигналу, що проявляється у появі на девіаційній характеристиці 

сплесків, полярність яких відповідає напрямку обертання вихору. Оскільки девіаційна 

характеристика відбиває основні параметри вихору, а саме його положення та напрямок 

обертання, то для подальшого аналізу скористаємось саме нею. 

Вихідним виразом для дослідження є формула одержана в роботі [3], що описує девіацію 

частоти прийнятого сигналу для суперпозиції двох мод (перша та друга): 
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де 

Vдж – лінійна швидкість точкового джерела; 

z0 та z – глибина розташування джерела та приймача відповідно;  

Н – глибина хвилеводу (товщина шару води); 

Kn – хвильове число n-тої моди. 

 

Аналіз девіаційної характеристики 

Для проведення розрахунків покладемо наступне: глибина хвилеводу Н=40 м, частота 

хвилі-носія f=60 Гц, швидкість руху джерела Vдж=1 м/с. 

При аналізі розглянемо граничні ситуації: джерело розміщене на дні (до семи метрів од 

дна) і біля поверхні (до семи метрів заглиблення). Для розрахунків приймемо глибину джерела 

біля дна z0=2 м,а джерела біля поверхні z0=38 м. Жовтий трикутник на графіках показує 

заглиблення джерела. 

Для обчислення девіаційної характеристики розміщуватимемо приймач вздовж вісі ОZ з 

кроком в один метр та обчислюватимемо значення по вісі ОХ. Колір на графіку показує значення 

девіації частоти. Червоний та жовтий кольори – відхилення зі знаком плюс. Синій та насичений 

блакитний – відхилення зі знаком мінус. Ті місця, де вони виникають парами – є сингулярними 
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точками типу «вихор». Якщо відхилення зі знаком мінус розташоване над тим, що зі знаком плюс, 

то вихор, який локалізований у даній області, обертається проти годинникової стрілки. Якщо 

відхилення зі знаком мінус розташований під тим, що зі знаком плюс, то вихор, який 

локалізований у даній області, обертається за годинниковою стрілкою. 

 

Рис.1 Девіаційна характеристика для джерела коло дна 

 

На рис. 1 для перетину х=49 м маємо перші дві пари відхилень, при чому ті, що зі знаком 

мінус нижче тих, що зі знаком плюс. Це означає, що на цьому перетині локалізовано два вихори, 

що обертаються проти годинникової стрілки. Для перетину х=98 м маємо наступні дві пари 

відхилень, при чому ті, що з знаком мінус вище тих, що зі знаком плюс. На цьому перетині 

локалізовано два вихори, що обертаються за годинниковою стрілкою. 

 

Рис. 2. Девіаційна характеристика для джерела коло поверхні 

На рис. 2 для перетину х=49 м маємо перші дві пари відхилень, при чому ті, що зі знаком 

мінус вище тих, що зі знаком плюс. Це означає, що на цьому перетині локалізовано два вихори, 
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що обертаються проти годинникової стрілки. Для перетину х=98 м теж маємо наступні дві пари 

відхилень, при чому ті, що зі знаком мінус нижче тих, що зі знаком плюс. На цьому перетині 

локалізовано два вихори, що обертаються за годинниковою стрілкою. 

Видно, що для джерела біля дна першою (для х=49 м) появляється пара вихорів, що 

обертаються за годинниковою стрілкою, а потім (для х=98 м) – проти годинникової стрілки. При 

чому перша пара вихорів має більше заглиблення ніж друга. А для джерела біля поверхні 

першою (для х=49м) появляється пара вихорів, що обертаються проти годинникової стрілки, а 

потім (для х=98м) – за годинниковою стрілкою. При чому перша пара вихорів має менше 

заглиблення ніж друга. 

 

Висновки 

Встановлено, що для мілкого моря існує зв’язок заглиблення джерела зі структурою 

просторово-вихрових розподілень векторного поля інтенсивності та напрямку обертання вихорів. 

Так при знаходженні джерела біля дна перша пара вихорів (рис.1) обертається за годинниковою 

стрілкою, а друга пара проти. Для джерела біля поверхні (рис. 2) перша пара вихорів 

обертається проти годинникової стрілки, а друга пара за годинниковою стрілкою. Для джерела 

біля дна - перша пара вихорів має більше заглиблення ніж друга пара. Для джерела біля 

поверхні - перша пара вихорів має менше заглиблення. Таким чином вказані особливості 

розподілення інтенсивності в робочому середовищі можуть бути первинними ознаками класу 

джерела за умов реєстрації девіації частоти в момент збігання вихрової області і приймача. 
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Застосування ортогональних подань для знаходження пуассонівської спектральної 

щільності шумових діагностичних сигналів 

 

А.О. Гарасюк 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: nastia.garasiuk@gmail.com 

 
Проведено аналіз властивостей пуассонівської спектральної функції шумових 

діагностичних сигналів, що дозволило використовувати відрізки ортогональних рядів 

для наближеного знаходження класу неперервних пуассонівських спектральних 

функцій. 

The analysis of the capabilities of Poisson spectral functions for noise diagnostic 

signals was conducted, which allowed, for approximate calculation of uninterrupted Poisson 

spectral functions, the use of line segment of orthogonal sequences. 

Ключові слова: закон розподілу, характеристична функція, пуассонівська 

спектральна щільність, ортогональне подання, пуассонівські моменти. 

Key words: distribution law, characteristic function, probability’s density, Poisson spectral 

density, orthogonal presentation, Poisson moments. 

 

Вступ 

Для вирішення задач обробки акустичних сигналів, визначення технічного стану об’єктів з 

метою підвищ ення їхньої надійності важливо знати аналітичний вираз закону розподілу шумових 

сигналів, щ о виникають в об’єктах в результаті їх природного функціонування. До таких сигналів 

відносяться шуми кавітації, сигнали акустичної емісії, віброакустичні шуми, шуми моря, акустичні 

біомедичні сигнали та інші. 

Сучасні методи діагностики шуму засновані, як правило, на гаусівський моделі шумових 

сигналів та спектрально-кореляційному аналізі. Характерною особливістю шумових сигналів є 

безмежно подільний закон розподілу, окремим випадком якого є гауссівський розподіл. 

Встановлено, щ о для безмежно подільних розподілів перспективним є дослідження закону 

розподілу у вигляді характеристичної функції, використовуючи метод пуассонівських спектрів [1], 

де основну інформацію про закон розподілу шумового процесу містить пуассонівськ а 

спектральна функція. Застосування методу пуассонівських спектрів обмежується рядом 

невирішених задач , зокрема, наближене знаходження пуассонівської спектральної функції у 

випадку, коли знайти її в явному вигляді не можна. 

В роботі [2], використовуючи схожі властивості пуассонівської спектральної функції та функції 

розподілу, для класу неперервних пуассонівських спектральних функцій, запропоновано метод 

апроксимативного знаходження пуассонівської спектральної щ ільності на основі системи кривих 

Пірсона. Запропонований метод використовується для одновершинних розподілів, що для 

пуассонівської спектральної щільності на практиці неможливо перевірити. 
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Метою даної роботи є обґрунтування застосування ортогональних подань для 

знаходження пуассонівської спектральної щільності шумових сигналів. 

 

1. Постановка задачі 

Розглянемо стаціонарні лінійні випадкові процеси: 

   





 ( ) ( ) ( ),t h t d  (1) 

де яких  ( )  - породжуючий процес є однорідним стохастично неперервним випадковим 

процесом з незалежними приростами, а h(t ) називається ядром процесів (1) і задовольняє умові 

   2( ) ; .h t L  

Характеристична функція процесів (1) безмежно подільна [3] і може бути представлена у 

канонічній формі Колмогорова: 
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Де    
,m K x  параметри характеристичної функції представлення (2). Параметр m є 

математичним сподіванням процесів (1). Функція K(x) називається пуассонівською 

спектральною функцією Колмогорова. 

Як показано в роботі [2], у загальному випадку при знаходженні пуассонівської 

спектральної функції виникають проблеми, які пов’язані з отриманням ядра перетворення в 

явному вигляді. 

Поставимо задачу апроксимувати пуассонівську спектральну функцію випадкових 

процесів (1). 

 

2. Властивості пуассонівської спектральної функції 

Відомо [4], що пуассонівська спектральна функція K(x) представлення (2) є неспадною 

неперервною зліва та            
 

      2lim 0, lim ,
x x

K K x K K x  де 2   другий кумулянт 

процесе (1),      2 .D t  

Якщо функція K(x) є абсолютно неперервною, то існує пуассонівська спектральна 

щільність: 

     'k x K x  (3) 

З наведених властивостей видно, що пуассонівська спектральна функція, за виключенням 

властивості нормування, ідентична до функції розподілу. Як наслідок, пуассонівська спектральна 

щільність ідентична до щільності імовірностей, це дає можливість використовувати для 

знаходження пуассонівської спектральної щільності методи дослідження щільності імовірності. 
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3. Ортогональне подання пуассонівської спектральної щільності 

Детальний аналіз апроксимативних методів проведено в роботі [5], використаємо 

результати роботи [6] для наближеного знаходження пуассонівської спектральної щільності 

відрізками ортогональних рядів. 

Розглянемо нормовану пуассонівську спектральну щільність 

   
~

1
2 ,k x k x  (4) 

У випадку представлення досліджуваної функції за допомогою лінійної комбінації базисних 

функцій апроксимацію пуассонівської спектральної щільності можна записати: 
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де ck  коефіцієнти розкладу, H(x)  вагова функція, k(x)  система ортогональних функцій. 

Як функції k(x) будемо використовувати поліноми вигляду: 
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де hkj  дійсні числа, щ о визначаються ваговою функцією H(x). 

Коефіцієнти ck можна розрахувати без відомої пуассонівської спектральної щільності за 

відомими початковими пуассонівськими моментами [7] 
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j x k x dx  в наступному вигляді 
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де k  норма функції k (х). З виразу (7) видно, щ о коефіцієнти розкладу сk є функціями 

початкових пуассонівських моментів, тому подання (5) можна записати наступним чином: 
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де Qj (x)  базисні функції, з ваговою функцією H(x) , незмінні для довільних випадкових 

процесів. 

Зв’язок між початковими та центральними моментами пуассонівської спектральної функції 

можна записати наступним чином: 
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s s
s x k x dx x k x dx   центральні пуассонвіські моменти. 

У роботі[2] показано, що пуассонівські моменти
s пов’язані з кумулянтними коефіцієнтами 

s  безмежно подільних розподілів наступним чином:  
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де s  кумулянти та s  кумулянтні коефіцієнти порядку s,    /2
2
s

s s . 

Використання ортогональних подань потребує правильного вибору форми ортогонального 

подання, вибору вагових функцій та узгодження подань для випадкових процесів з довільними 

числовими характеристиками [8]. 

Вибравши базисну функцію Qj (x) та підставивши отримані значення початкових моментів 

(10) пуассонівської спектральної функції у формулу (8) отримаємо апроксимацію ортогональним 

поданням пуассонівської спектральної щільності. 

 

Висновки 

Запропоновано новий спосіб знаходження законів розподілу шумових діагностичних 

сигналів на основі використання відрізків ортогональних рядів, що дозволяє знаходити 

пуассонівську спектральну щільність за відомими кумулянтами та кумулянтними коефіцієнтами 

випадкового процесу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕРЕДНЬОГО ВУХА ЛЮДИНИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ КОМ’ЮТЕРНОГО ВУШНОГО ЕХО-СПЕКТРОМЕТРА 

 

В.В.Лозінський 

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: cjm-7@ukr.net 

Ця робота присвячена розробці сучасного пристрою для дослідження акустичних 

характеристик середнього вуха людини. Описується конструкція пристрою, подальші 

вимірювання на його основі та основні розрахункові формули для обробки результатів. 

This work is devoted to the development of a modern device for the study of acoustic 

characteristics of the middle ear of man. Describes the design of the device, further 

measurement on its basis and basic calculation formulas for processing the results. 

Ключові слова: імпедансметр, сигнал, характеристика.  

Key words: impedance meter, signal, characteristic. 

 

Вступ 

Серед об’єктивних методів діагностики слуху в теперішній час застосовуються: одно- або 

багаточастотна акустична імпедансометрія, реєстрація отоакустичної емісії (ОАЕ), реєстрація 

слухових викликаних потенціалів (СВП), безумовно-рефлекторна аудіометрія немовлят. В 

останні роки все більшої популярності, в тому числі і на Заході, набуває метод багаточастотної 

імпедансометрії. 

Найбільш точним по своїй технічній сутності  до ехо-спектрометра є спосіб дослідження 

середнього вуха, що застосовується в багаточастотному імпедансметрі, що базується на 

акустичному впливі на вухо пацієнта безперервним сигналом 226 Гц 660 та 1000 Гц, 

вимірюванні залежності еквівалентного об'єму середнього вуха при герметично замкненому 

зовнішньому слуховому проході. Ідентифікація відхилень відбувається за допомогою 

тимпанограм[1]. 

Цьому способу притаманні декілька суттєвих недоліків:  

1. Немає кількісного та об’єктивного параметру для оцінювання відхилень. 

2. Герметизація слухового проходу унеможливлює дослідження на 

немовлятах, адже їх барабанна перетинка не витримає деформації і це приведе до її 

безповоротного пошкодження. 

3. Використовується безперевний сигнал, що не дає можливості чіткого 

виділення випромінюваного сигналу від вимірювального.  

Тому пропонується використання принципово нового методу діагностики відхилень  за 

допомогою ехо-спектрометра. Новизна полягає в тому, що в якості параметрів середнього вуха 

вимірюють коефіцієнт відбивання звукового імпульсу від барабанної перетинки як функцію 

частоти, перетворюють його в безрозмірний параметр – фактор норми, який для нормального 

вуха дорівнює одиниці[2]. 
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Даний пристрій містить звукопровід, виконаний у вигляді еластичної трубки розрахованої 

довжини та діаметром, що рівний діаметру зовнішнього слухового проходу, причому тиск 

повітря в звукопроводі і вусі рівний атмосферному, тобто відкидається метод герметизації вуха, 

тому процедура проведення діагностики значно спрощується, а також стає доступною для 

немовлят.  

У вхід звукової встановлено акустичний зонд, який містить телефон та мікрофон, а вихід 

виконано з можливістю щільного встановлення в зовнішній слуховий прохід, вимірювальну 

систему виконано  на основі персонального комп’ютера (ПК)[3].Важливим  є те, що на відміну від 

імпедансометра використовується імпульсний сигнал, при чому є можливість чіткого 

налаштування його акустичних параметрів, а саме його тривалості, частоти та їх кількості. 

Використання імпульсного сигналу дає можливість чіткого виділення поданого сигналу (прямого) 

від вимірювального (ехо).  

Розрахунок частотних характеристик 

На рис. 1(а) зображено вигляд прямого сигналу на частоті 660 Гц, який подається 

безпосередньо з ПК за допомогою програмного забезпечення Matlab, та ехо-сигналу (рис. 1(б)), 

який утворюється після проходження прямим сигналом через звукопровід, відбиттям від 

барабанної перетинки вуха та поверненням назад з затримкою в часі. Вимірявши максимальне 

значення амплітуди сигналів та повторюючи вимірювання, ми отримуємо вигляд амплітудно-

частотної характеристики (АЧХ) прямого сигналу (рис. 2(а)) та АЧХ ехо-сигналу (Рис. 2(б)) на 

смузі частот від 200 до 3500 Гц, де по вісі ординат знаходяться амплітуди прямого та ехо-

сигналу відповідно. 

   

 Рис. 1(а) Вигляд прямого сигналу  Рис. 1(б) Вигляд ехо-сигналу 

  

  Рис.2(а) АЧХ прямого сигналу Рис. 2(б) АЧХ ехо-сигналу 
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Для розрахунку акустичних характеристик вушної системи людини ключовим параметром 

є коефіцієнт відбиття від барабанної перетинки (f)  , який дорівнює відношенню амплітуди ехо-

сигналу до апмплітуди прямого сигналу: 

 ехо m(f) = y / y
. (1) 

Маючи потрібні амплітудні значення, отримуємо графік залежності коефіцієнту відбиття 

від барабанної перетинки від частоти (Рис.3): 

 

Рис.3. Залежність коефіцієнту відбиття від барабанної перетинки від частоти 

 

На графіку в районі 600 Гц бачимо різкий спад амплітуди, це означає, що там знаходиться 

резонанс, в ідеалі це значення має відповідати 678 Гц. Отримавши частотну характеристику 

коефіцієнту відбиття, знаходимо мін р(f )
, де мін

– значення коефіцієнту відбиття від 

барабанної перетинки на частоті резонансу рf
. Далі знаходиться відношення значення активної 

складової імпедансу R до значення імпедансу повітря у площині барабанної перетинки 

п 0 0 б.п.Z = ρ с / S
 : 

                                                  

мін
п

мін

1+
q = R / Z =

1-




,                                         (2) 

де 
-2 2

б.п.S = 64 10 м – площа барабанної перетинки; 
2

0ρ =1,29кг / м ; 0с 340м / с  – 

густина повітря і швидкість звуку в ньому. Далі знаходиться значення коефіцієнту відбиття на 

частоті 440 Гц (440) для подальшого обчислення параметру Q: 

                                       

     

  

2 22

2

440 1+ q - 1-q
Q =

0,71 1- 440

 

 
.                  (3) 

Після цього знаходиться фактор норми А: 

                                              б.п.

1
A = Q

1+1/ V


 , (4) 
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де 
3

б.п.

p п.мех

1
V ,м

Q ω q z


  
 – еквівалентний об’єм барабанної перетинки, zп.мех= 2 б.пz S  

[5], 
2

2

Па с
4,1 10

м
z


   - питомий акустичний імпеданс повітря, 

-2 2

б.п.S = 64 10 м – площа 

барабанної перетинки. 

 

Висновки 

Використання комп’ютерного варіанту ехо-спектрометру значно спрощує процедуру 

дослідження акустичних характеристик вушної системи людини, адже при наявності необхідного 

програмного забезпечення можна реалізувати якісне та безпечне обстеження для людей будь-

якого віку за допомогою ПК та портативної акустичної установки. 

У ході роботи було реалізовано пристрій, отримано та оброблено у відповідному 

програмному забезпеченні результати досліду, графіки наведено вище. Для нашого випадку 

фактор норми А=0.728, що вказує про наявність патологій та необхідність подальшого 

медичного  обстеження. 
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АВТОМАТИЧНЕ ПІДСТРОЮВАННЯ ЧАСТОТИ В УЛЬТРАЗВУКОВИХ ГЕНЕРАТОРАХ 

 

М.В. Галайба, Л.В. Кращенко 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: halaibamv@gmail.com 

 

Анотація. Розглянуто принцип роботи сучасних ультразвукових апаратів та 

обгрунтовано необхідність застосування автоматичного підстроювання частоти в них. 

Зазначені існуючі проблеми, які виникають при реалізації цієї функції. Запропоноване 

нове рішення для автоматичного підстроювання частоти, яке полягає в застосуванні 

мікропроцесорного контролю за налаштуванням на резонанс. 

Annotation. The principle of the work of modern ultrasonic devices is considered and 

the necessity of application of automatic frequency adjustment in them is grounded. These 

existent problems that occur when implementing this feature. A new solution for automatic 

frequency adjustment is proposed, which is to apply microprocessor control over the 

resonance setting. 

Ключові слова: ультразвуковий генератор, ультразвукова коливальна система, 

система автоматичного підстроювання частоти, резонанс. 

Keywords: ultrasonic generator, ultrasonic oscillatory system, automatic frequency control 

system, resonance. 

 

Вступ 

У сучасному світі ультразвукові технології знайшли широке застосування в різних галузях 

промисловості, медицині і наукових дослідженнях. 

Для досягнення високої ефективності дії ультразвукових технологій необхідне 

застосування ультразвукових коливань великої потужності. Цього можливо досягти за допомогою 

спеціалізованих пристроїв – ультразвукових технологічних апаратів, які обов'язково містять 

електронний генератор і ультразвукову коливальну систему. [1,2] 

Ультразвуковий електронний генератор є приладом, який призначений перетворювати 

енергію електричної мережі в енергію електричних коливань ультразвукової частоти. 

Ультразвукова коливальна система здійснює перетворення електричних коливань в пружні 

механічні коливання, їх трансформацію, узгодження зовнішнього навантаження і перетворювача, 

а також введення коливань в робоче середовище. 

Ультразвукові коливальні системи є резонансними системами із власною резонансною 

частотою і, зазвичай, високою добротністю. Ці два основних параметри характеризують 

ультразвукову коливальну систему і в процесі впливу на робоче середовище можуть змінюватися, 

оскільки можуть змінюватися властивості робочих середовищ в зоні їх безпосереднього 

контакту з випромінюючою поверхнею, а також можуть змінюванится параметри коливальної 

системи внаслідок нагрівання елементів. [3] 
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Для налаштування частоти ультразвукового генератора на резонансну частоту 

ультразвукової коливальної системи, а також її подальше підтримання, використовується 

система автоматичного підстроювання частоти. 

Існує необхідність постійної підтримки резонансного режиму роботи ультразвуковох 

коливальної системи, оскільки навіть невелика частотна неузгодженість ультразвукової 

коливальної системи і ультразвукового генератора є причиною для різкого зниження 

ефективності ультразвукового впливу і зниження ККД ультразвукового апарату в цілому. [4] 

Тому так важлива наявність систем автоматичного підстроювання частоти у всіх сучасних 

ультразвукових генераторах. 

 

Існуючі проблеми при створенні системи автоматичного підстроювання частоти 

Електронний генератор налаштовується на резонансну частоту коливальної системи в 

тому випадку, якщо різниця фаз між напругою на перетворювачі і електричним струмом, що 

протікає через цей перетворювач, дорівнює нулю. [3,5] 

У деяких випадках складно досягти рівності фаз, наприклад, при малих потужностях 

випромінювання або великому акустичному опорі. Це ускладнює завдання налаштування 

ультразвукового генератора на резонансний режим і в такому випадку системи автоматичного 

підстроювання частоти не працюють. 

 

Запропоноване рішення при створенні функції автоматичного підстроювання частоти 

Необхідно забезпечити роботу ультразвукової коливальної системи в будь-яких умовах в 

резонансному режимі. Для цього спочатку протрібно налаштувати ультразвуковий генератор на 

резонансну частоту, яку можна визначити за допомогою амплітудно-частотної (АЧХ) та фазо- 

частотної (ФЧХ) характеристик ультразвукової коливальної системи. 

Найкращі результати щодо налаштування ультразвукового генератора на резонансний 

режим дає саме система фазового автоматичного підстроювання частоти (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Структурна схема системи ФАП 

 

На один вхід фазового детектора поступає сигнал U(t), на другий вхід – високочастотне 

коливання синхронізованого підстроюваного генератора. Між виходом фазового детектора і 

входом керувального елемента в колі зворотного зв’язку знаходяться фільтр низької частоти та 

підсилювач постійного струму. Саме ці два елементи структурної схеми практично формують 

частотну характеристику ФАПЧ і визначають її коефіцієнт передачі. 

У багатьох сучасних літературних джерелах пропонуються різні методи вирішення 
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проблеми [2,3,4]. Проаналізувавши запропоновані методи та врахувавши їх недоліки, які можуть 

спричинити труднощі, можна створити загальний алгоритм для досягнення резонансного режиму 

ультразвукової коливальної системи, що наведений нижче. 

За допомогою частотної залежності струму, який протікає через ультразвукову коливальну 

систему необхідно знайти резонанс. Для цього проводиться сканування генератором частотного 

діапазону поблизу резонансної частоти ультразвукової коливальної системи і виявляється 

екстремум. При цьому потрібно враховувати фазову залежність струму, споживаного 

ультразвуковою коливальною системою, і також знайти поблизу резонансної частоти мінімальне 

значення фази 0 таким чином, щоб відповідна цьому значенню частота співпадала з частотою, 

яка відповідає екстремуму АЧХ. В іншому випадку є високий ризик визначення помилкової 

резонансної частоти. Також слід зазначити, що сканування частотного діапазону має бути з дуже 

малим кроком, оскільки ультразвукові коливальні системи в основному є високодобротними 

системами і, отже, мають дуже вузький робочий діапазон частот. 

Після проведення сканування здійснюється налаштування ультразвукового генератора на 

знайдену резонансну частоту, а потім утримання резонансного режиму роботи. На даному етапі 

враховується можливість відхилення частоти від резонансної. Щоб цього уникнути, необхідно 

задати таку різницю фаз , щоб при відхиленні від знайденого значення 0 на це значення 

робота системи автоматичного підстроювання частоти була стабільною і не зривалася. Під 

зривом мається на увазі різкий вихід з резонансного режиму. Щоб повернутися в резонансний 

режим, необхідно ще раз здійснити сканування частотного діапазону і повторити вище 

викладений алгоритм. 

 

Висновки 

Викладений вище алгоритм може застосовуватись при роботі ультразвукових генераторів 

за малої потужності, але цей алгоритм так само має такий значний недолік, як можливість зриву 

резонансного режиму роботи. Цього можна уникнути в деяких випадках, якщо програмно 

забезпечити стабільну роботу системи автоматичного підстроювання частоти за допомогою 

швидкого реагування керуючого мікроконтролера на відхилення фази, яке є меншим за значення 

 і утримання частоти в робочому діапазоні. 
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УДК 534.88 

 

Фазовий метод для пеленгування безпілотних літальних апаратів 

 

Д.В.Примак 

НТУУ «КПІ», факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: mrdime1995@gmail.com 

 

В роботі зроблено аналіз сучасних способів виявлення безпілотних літальних 

апаратів. Запропоновано фазовий метод для акустичного пеленгатора безпілотних 

літальних апаратів, проведено розрахунки параметрів, побудовано математичну та 

комп’ютерну модель для цього методу. 

The paper analyzes modern methods of detecting unmanned aerial vehicles. The phase 

method for an acoustic direction finder of unmanned aerial vehicles was proposed, parametric 

calculations were made, mathematical and computer model for this method was constructed. 

Ключові слова: акустичний пеленгатор, безпілотний літальний апарат, фазовий 

метод, пеленгування. 

Key words: acoustic direction finder, unmanned aerial vehicle, phase method, positioning. 

 

Вступ 

Безпілотний літальний апарат або БПЛА – це літальний апарат багаторазового чи 

умовно-багаторазового використання, який не має на борту екіпажа і спроможний самостійно 

ціленаправлено переміщатися в повітрі для виконання різноманітних функцій в автономному 

режимі або дистанційним керуванням [1]. 

На сьогодні БПЛА знайшов своє застосування в багатьох сферах. Але першою і найбільш 

вживаною сферою й досі являється військова. БПЛА у цій сфері використовується для великої 

кількості задач – розвідка, перевезення боєприпасів, як ударна сила, тощо. Тому про захист від 

несанкціонованого втручання таких приладів потрібно думати з великим пріоритетом. Для того, 

щоб захиститись від такого апарату потрібно його виявити та знищити.  

Серед методів виявлення БПЛА можна виділити пасивні та активні методи 

радіомоніторингу. Перший сприймає радіо-сигнали, що випромінює БПЛА, а другий – сигнали, 

відбиті від об’єкту виявлення. На сьогодні існують БПЛА, що можуть не передавати сигнали або 

вмикатись і вимикатись через встановлені часові проміжки для передачі сигналу на базу. Для 

того, щоб використовувати у засобі виявлення активний метод, він повинен бути 

високочастотним, що потребує великих затрат для будування такої складної системи. Тому в 

даній роботі буде запропоновано пасивний акустичний метод пеленгування для виявлення 

об’єкту дослідження. 

 

Аналіз існуючих методів пасивної акустичної локації 

Якщо в радіолокації інструментом для виявлення об’єкта є радіохвиля, то в пасивній 

акустичній  локації таким інструментом виступає шум, який випромінює той самий об’єкт.  

mailto:mrdime1995@gmail.com
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Акустичний пеленгатор сприймає за допомогою приймача акустичні коливання (шуми), що 

випромінює об’єкт спостереження. Ці коливання приходять з приймача на пристрій обробки 

інформації. Останній може функціонувати різними методами. Найбільш поширеними серед них 

є амплітудний, фазовий, метод порівняння прийнятих сигналів та кореляційний. У сукупності з 

методами визначення дальності і швидкості, методи пеленгування дозволяють визначити місце 

розташування об’єкта в чотиривимірному просторі. 

При амплітудному методі визначення напрямку на об’єкт проводиться поворотом діаграми 

спрямованості приймальної антени в площині пеленгування. Основними перевагами методу є 

його простота і те, що в момент точного пеленга має місце найбільше співвідношення сигналу 

до перешкод. А недоліком є велика похибка вимірювання кута. У методі порівняння прийнятих 

сигналів використовуються дві діаграми спрямованості, пелюстки яких частково перекривають 

один одного. Порівнюючи амплітуди сигналів, що відповідають двом діаграмам спрямованості, 

можна визначити кутове положення об'єкта. Останній метод дає повну визначеність у напрямку 

відхилення об’єкта від лінії рівних сигналів, що полегшує завдання супроводу об’єктів. Фазовий 

метод ґрунтується на вимірюванні різниці фаз акустичних хвиль прийнятих двома ідентичними  

приймачами, рознесеними в просторі на відстань. Застосування фазового методу вимагає 

абсолютної ідентичності амплітудних і частотних характеристик обох каналів, що на практиці 

досягається з великими труднощами. Використовується фазовий метод в пристроях 

автоматичного супроводу об’єктів  по кутових координатах [2]. 

Аналізуючи все написане вище, для реалізації поставленого завдання найбільш вдалим 

буде використання фазового методу.  Для цього необхідно знати рівень шумів, які випромінює 

об’єкт пеленгування – БПЛА. Джерелами шуму в них можуть бути обертання гвинтів та двигуни. 

Тому варто навести характеристики деяких БПЛА (таблиця 1). Ці характеристики мають бути 

досягнені в результаті побудови пеленгатору. 

Таблиця 1 Характеристика БПЛА 

Назва БПЛА Primoco UAV Avian-P ПП 50 Взор 

К2 

Zala 421-20 

Тип двигуна Двигун 

внутрішнього 

згорання 

Електричний Електричний Двигун 

внутрішнього 

згорання 

Максимальна 

дальність польоту, км 

200 50 20 250 

Максимальна висота 

польоту, м 

3000 4500 500 3000 

Максимальна 

швидкість, м\с 

40 63-81 18 36 

Максимальний час 

польоту, хв 

600 60-90 200 630 

 

 



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 99 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

Розрахунок фазовго методу пеленгування 

Акустична хвиля довжиною λ, що падає під кутом α до акустичної бази, досягає дальнього 

приймача(2), по відношенню до ближнього(1), з просторовим запізненням ∆𝑟 = 𝑑𝑠𝑖𝑛𝛼. Фазовий 

зсув 𝜑 між електричними коливаннями на виході приймачів складає: 

 𝜑 = 2𝜋
𝑑

𝜆
𝑠𝑖𝑛𝛼.                      (1) 

Структурна схема фазового пристрою пеленгування (рис.1) складається з наступних 

блоків. Електричні коливання:  

𝑢1(𝑡) = 𝑈𝑚𝑅(𝛼)sin(𝑤𝑡)                                                        (2)  

та з урахуванням фазового зсуву: 

𝑢2(𝑡) = 𝑈𝑚𝑅(𝛼)sin(𝑤𝑡 − 𝜑)                                                  (3) 

виходів мікрофонів (1) та (2) подаються на пристрої суми (3) та різниці (4), де, відповідно 

отримується акустична інформація: 

сума: 

 𝑢𝑠𝑢𝑚 = 𝑢1(𝑡) + 𝑢2(𝑡) = 2𝑈𝑚𝑅(𝛼)𝑠𝑖𝑛 (𝑤𝑡 −
𝜑

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
).                      (4) 

різниця: 

𝑢𝑑 = 𝑢1(𝑡) − 𝑢2(𝑡) = 2𝑈𝑚𝑅(𝛼)𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡 −
𝜑

2
) 𝑠𝑖𝑛 (

𝜑

2
).                       (5) 

𝑅(𝛼) – діаграма спрямованості приймачів. 

 У канал суми вводиться пристрій зсуву фази на  900 (5). Тоді результуючі коливання  

каналів стають синфазними, а величина їх значень буде залежати від величин 
1( )u t  та 

2( )u t   і  

зсуву фаз між ними: 

𝑢𝑠𝑢𝑚
∗ = 2𝑈𝑚𝑅(𝛼)𝑠𝑖𝑛 (𝑤𝑡 −

𝜑

2
+

𝜋

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
) = 2𝑈𝑚𝑅(𝛼)𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑡 −

𝜑

2
) 𝑐𝑜𝑠 (

𝜑

2
)       (6) 

Фаза зсуву  розраховується у блоці(6) та виводиться на індикатор (7): 

𝑡𝑔 (
𝜑

2
) =

𝑢𝑑

𝑢𝑠𝑢𝑚
∗ => 𝜑 = 2𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑢𝑑

𝑢𝑠𝑢𝑚
∗ )                                        (7) 

Пеленг на об’єкт: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (
𝜆∙𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑢𝑑
𝑢𝑠𝑢𝑚
∗ )

𝜋𝑑
)                                                 (8) 

 

Рис.1 Схема фазового пристрою пеленгування 

В якості індикатора   використовують графічний ХУ - дисплей, сигнали двох каналів  

подають одночасно на обидві осі [2]. 

 



100 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

Моделювання фазового методу пеленгування 

Перед тим, як проводити моделювання, необхідно побудувати модель, яка імітуватиме ті 

процеси, що були висвітлені в попередньому розділі, а також даватиме інформацію, котра 

необхідна для визначення положення об’єкта дослідження в просторі. Моделювання 

проводиться в програмі Simulink пакету Mathlab. 

 

Рис.2 Імітаційна модель фазового пеленгатора 

 

Коли пеленг на об’єкт 𝛼 = 0, на екрані дисплея   графічна лінія займе вертикальне 

положення. Відхилення об’єкту вправо або вліво призведе до відхилення графічної лінії в той 

або інший бік (рис.3). 

 

 

Рис.3 Індикатор фази зсуву 

 

В результаті моделювання можемо сказати, що при пеленгуванні може  виникнути хибний  

пеленг. Для зняття неоднозначності треба, щоб фазовий зсув не перевищував|𝜑| ≤ 1800. Тому 

для пеленгування в секторі кутів −900 ≤ 𝛼 ≤ 900 слід брати акустичну базу 𝑑 =
𝜆

2
. Якщо 

акустична база 𝑑 ≥
𝜆

2
, то сектор пеленгування зменшується до значення 𝛼 ≤ |𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 (

𝜆

2𝑑
)|. 
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Висновки 

В роботі розглянуто способи пеленгування безпілотних літальних апаратів, 

проаналізовано їх переваги та недоліки. Запропоновано використати пасивний метод акустичної 

локації, а саме фазовий, в системі виявлення БПЛА. Функціональність методу представлено 

комп’ютерною моделлю.    
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СЕКЦІЯ №2: «МІКРО- ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКА» 

УДК 621.3  

 

СЕНСОРИ ГАЗУ НА ПОРИСТОМУ КРЕМНЇ 

 

Ю.Ю. Чубенко, Т.Ю. Обухова  

НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: venators@ukr.net 

 

В роботі проведені вимірювання концентрації парів спирту та ацетону за 

допомогою сенсорів на пористому кремнії. Було показано що в залежності від методу 

отримання шари пористого кремнію є селективними до певних сполук. 

In the paper concentrations of acetone and ethanol are measured using porous silicon 

sensors. It is shown that depending on etching method porous silicon sensors can be 

selective to different substances. 

Ключові слова:  сенсори газу, пористий кремній, хімічне травлення. 

Key words: gas sensors, porous silicon, chemical etching. 

 

Вступ 

Пористий кремній (ПК) та його модифікації наразі знаходять широке застосування в 

електронній техніці як базовий матеріал для створення люмінесцентних пристроїв, структур для 

сонячних елементів, різноманітних сенсорів для потреб екології, медицини, біології та ін. 

Проблеми моніторингу навколишнього середовища, контролю за екологічними 

параметрами середовища проживання людини, в особливості місць скупчення великої кількості 

людей, контролю фізіологічного стану людини, якості продуктів харчування, ставлять питання 

про вдосконалення засобів вимірювання хімічного складу газових середовищ, синтезі нових 

матеріалів, що мають селективну чутливість до певного типу молекул, створення на їх основі 

нових, більш ефективних та не дорогих вимірювальних приладів [1]. 

Слід відмітити, що створення чутливих датчиків газів – широкоформатна задача науки та 

техніки, яка вимагає поєднання високотехнологічних напрямків фізики, хімії. Більшість сучасних 

елементів датчиків газу – поверхневі датчики газу, принцип дії яких опирається на поверхневих 

явищах – зміні опору напівпровідника під впливом адсорбованого газу.  

Пористий кремній розглядається як перспективний матеріал для газових сенсорів завдяки 

деяким своїм особливостям. Крім того, поверхня пористого Si активна  щодо хімічних реакцій, 

що дозволяє змінювати хімічний склад при поверхневої області за рахунок різноманітних 

обробок: в органічних розчинах, термічним відпалом, УФ освітленням тощо[2].  

Потрібно поставити у відповідність спосіб отримання пор на поверхні, їх морфологію до 

селективності до того чи іншого газу. 
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Методи і матеріали 

Зразки пористого кремнію були створені хімічним травленням із використанням різних 

травників та часу травлення.  

Розчин 1: HF(48%) : C2H5OH(96%) =1 : 1 (48% розчин плавикової кислоти та 96% розчин 

етилового спирту в рівних концентраціях) з часом травлення 5, 8, 10 хвилин. 

Розчин 2: HF(10%) : H2O2(30%) (10% розчин плавикової кислоти та 30% розчин перекису водню) 

з часом травлення 15 та 20 хвилин. 

Розчин 3: HF(36%) (36% розчин плавикової кислоти ) з часом травлення 10 та 15 хвилин.  

Розчин 4: HF(48%) : C2H5OH(90%) : KNO2 = 0,5 : 0,5 : 0,001(48% розчин плавикової кислоти 90% 

розчин етилового спирту та нітрит калію) з часом травлення 20 хвилин. 

 

Результати досліджень 

Отримані результати були зведені у графіки залежності зміни величини струму як 

величини функції відклику від концентрації газу подразника. 

  

а                                                                             б  

Рис.1. Залежність електричного відгуку сенсора від концентрації парів ацетону (а), 

та спирту (б) 

 

На рис.1.а. показана залежність струму від зміни тиску в газовій суміші для №3(ацетон). 

Зразок травлений в розчині 2(10% розчин плавикової кислоти та 30% розчин перекису водню), 

час травлення 20 хв. 1 – 25,7 л/год., 2 – 53 л/год. – витрати ацетону. На рис.1.б. наведена 

залежність струму від зміни тиску в газовій суміші для №4(спирт). Зразок травлений в розчині 

4(48% розчин плавикової кислоти 90% розчин етилового спирту та нітрит калію), час травлення 

20 хв. 1 – 25,7 л/год., 2 – 53 л/год. – витрати спирту. 

Були виміряні різні за морфологією зразки пористого креимнію на реакцію відгуку парам 

спирту та ацетону. Розглянуто 8 різних за конфігурацією поверхні датчиків на основі ПК. Слід 

відмітити зразок №4, травлений в розчині 4(48% розчин плавикової кислоти 90% розчин 

етилового спирту та нітрит калію), який однаково добре відчував як ацетон так і спирт. Інші 

зразки добре реагували лише на один із газів. Навіть для одного розчину травника зразки з 

різним часом травлення мали значні відмінності при виявленні парів ацетону чи спирту.  
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Одним із недоліків датчиків на основі ПК є проблеми пов’язані з багаторазовим 

використанням, із кожним наступним виміром зміна електрофізичних параметрів зразків на пари 

спирту чи ацетону проявлялась все менше і менше. Проте навіть якщо не вирішити проблему 

очистки низька вартість пористого кремнію дозволяє створення одноразових чутливих структур. 

 

Висновки 

Досліджені різні за морфологією зразки пористого кремнію на реакцію відгуку парам 

спирту та ацетону. Результати показали, що при взаємодію парів спирту чи ацетону з 

поверхнею пористої структури відбувається зміна електрофізичних параметрів датчика. Це 

залежить від морфології отриманої пластини пористого кремнію, що в свою чергу залежить від 

розчину травника та від часу травлення.  

Крім того було встановлено, що зі збільшенням часу травлення покращувалась і 

чутливість датчика до певних парів, тобто пористість структури з часом травлення збільшується 

і тим самим покращується і реакція відклику. 
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У статті показано методику дослідження та калібровки газових сенсорів за 

допомогою створеного лабораторного стенду. Наведено блок-схему стенду. 

Представлено результати дослідження газових сенсорів.  

In the article the method of research and calibration of gas sensors by using the created 

laboratory stand. There are block diagram of the stand. The results of the study of gas sensors 

are presented. 

Ключові слова: газова суміш, лабораторний стенд, ротаметр. 

Key words: gas mixture, laboratory stand, rotameter. 

 

Вступ 

У сучасному світі технічний прогрес росте все більшими темпами, що змушує 

замислюватися про якісне забезпечення безпеки життєдіяльності людини. 

Особливо ця проблема актуальна для вугільної, хімічної, нафтової і газової 

промисловостей. Газові сенсори і датчики дозволяють з необхідною точністю вимірювати 

концентрацію або наявність окремих компонентів в газових сумішах або парах рідких речовин. 

Через важливе значення газових сенсорів у промисловості та побуті щорічно проводяться 

дослідження з приводу вирішення проблем їх експлуатації. Однією з таких проблем є 

калібровка, адже будь-який сенсор не може нормально працювати, якщо його не відкалібрувати 

як слід.  

Під калібровкою газоаналізатора розуміється корегування його свідчень у повірочних 

газових сумішах з відомим вмістом визначених компонентів[1]. 

Друга проблема, пов’зана з тим, що в процесі приготування газових сумішей потрібно 

підтримувати сталу температуру рідини, на пари якої досліджується сенсор. Якщо ми хочемо 

мати можливість досліджувати сенсори на пари різних речовин, то потрібно забезпечити не 

тільки сталість температури, але ще й можливість корегувати її у реальному часі, бо 

дослідження на окремі речовини проводяться при різних температурах. При цьому потрібно 

постійно фіксувати показання і тримати їх перед очима, щоб не допустити вплив температури на 

результати дослідження. 

Тому мета даної роботи – показати можливість отримання якісних даних газових сенсорів 

за допомогою розробленого лабораторного стенду, що вирішує поставлені проблеми. 
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I. Методика дослідження газових сенсорів 

Методика експерименту полягає у продуванні сенсора на основі пористого кремнію 

сумішшю газів з відомою концентрацією парів спирту, ацетону або іншої речовини, на яку 

повинен реагувати досліджуваний сенсор[2]. Під час експерименту на досліджуваний зразок 

подається напруга за допомогою джерела живлення постійного струму. За допомогою приладу 

для вимірювання струму ми фіксуємо залежність зміни струму від концентрації парів 

спирту/ацетону. Якщо на виході додати витяжку, то можна використовувати стенд для 

дослідження також парів інших речовин більш небезпечних, ніж спирт/ацетон[3]. В якості газа-

носія під час експериментів був використаний азот. 

Блок-схема стенду зображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Блок-схема лабораторного стенду для дослідження газових сенсорів 

 

Балон з газом-носієм з’єднаний за допомогою трубок з двома ротаметрами, барботером 

і колбою з досліджуваним зразком. Спочатку газ потрапляє до першого великого ротаметра. Він 

дозволяє регулювати кількість газу, що проходить через нього у діапазоні від 0 до 350 л/год. 

Потім за допомогою вентилю можна дати можливість газу пройти через барботер, в якому 

знаходиться речовина, до якої чутливий досліджуваний зразок. У барботера є спеціальний 

відділ, де знаходиться датчик для вимірювання температури. Для покращення теплопровідності 

датчика він знаходиться у розчині гліцерину. Сам барботер поміщений у піч, де підтримується 

стала температура за допомогою терморегулятора. Для цього у схемі передбачене реле, що 

вмикається/вимикається при досягненні певної заданої температури.  

Після барботеру газ проходить через другий ротаметр, в якого витрати газу значно менші 

(0 – 72 л/год). За допомогою цього ротаметра регулюється вміст парів спирту/ацетону. Таким 

чином, використовуючи два ротаметри, ми можемо варіювати вміст парів речовини, на яку 

реагує сенсор, в газі в широких межах.  
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II. Результати досліджень 

У результаті експерименту були досліджені деякі зразки сенсорів на пористому кремнії. 

Зразок №1 був створений методом електрохімічного травлення із використанням розчину 

травника HF(48%) : C2H5OH(90%) : KNO2 = 0,5 : 0,5 : 0,001 (48% розчин плавикової кислоти, 90% 

розчин етилового спирту та нітрит калію) з часом травлення 20 хвилин. 

На рис. 2 показані залежності струму, що тече через зразок, від тиску парів спирту. 

 

Рис. 2. Графік залежності струму від тиску парів для різних витрат спирту: 

1 – 26 л/год; 2 – 53 л/год 

 

Зразок №2 був створений методом електрохімічного травлення із використанням розчину 

травника HF(36%) (36% розчин плавикової кислоти ) з часом травлення 15 хвилин. 

На рис. 3 показані залежності струму, що тече через зразок, від тиску парів ацетону.  

 

Рис. 3. Графік залежності струму від тиску парів для різних витрат ацетону: 

1 – 26 л/год; 2 – 53 л/год 

 

III. Обговорення результатів досліджень 

Як видно з графіків, при пропусканні газу через зразок змінюється струм. Це відбувається 

через те, що на межі кремній-пора існує потенціальний бар’єр певної величини, а при 

продуванні сумішшю газів у порах осідають молекули спирту/ацетону, внаслідок чого змінюється 

висота потенціального бар’єру. Внаслідок змінюється провідність, а з нею – струм.  

Зразки виготовляються таким чином, щоб мати чутливість лише для певної речовини. 

Вигляд кривих залежності струму від тиску парів залежить від морфології зразка, тобто від виду 

травника і часу травлення. 
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Висновки 

У лабораторному стенді були задіяні два різних ротаметра з великими витратами для 

газу-носія і з малими витратами для парів речовини. Таким чином, використовуючи два 

ротаметри, була створена можливість варіювати вміст парів речовини, на яку реагує сенсор, в 

газі в широких межах.  

Для того щоб мати можливість досліджувати сенсори на пари різних речовин, потрібно 

забезпечити не тільки сталість температури, але ще й можливість корегувати її у реальному 

часі, бо дослідження на окремі речовини проводяться при різних температурах.  Для цього до 

схеми терморегулятора було додано реле для автоматичного включення/виключення підігріву 

барботеру, в якому знаходиться речовина, за допомогою печі. 

У результаті експерименту були досліджені деякі зразки сенсорів на пористому кремнії. 

Змінюючи схему вимірювання можна досліджувати реакції різноманітних газових сенсорів на 

речовину, на яку вони реагують. 
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НЕОХОЛОДЖУВАНИЙ ФОТОВОЛЬТАЇЧНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ІЧ-ДІАПАЗОНУ НА ОСНОВІ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРИ СdHgTe/Si 

 

Д.К. Лєдєньов  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна,  
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Запропоновано неохолоджуваний приймач ІЧ випромінювання на основі 

напруженої гетероструктури Cd0,3Hg0,7Te/Si. Показано залежність фото-ЕРС зразка від 

інтенсивності падаючого випромінювання I та його спектрального складу I() на рівні D* 

3∙108 (Вт∙см∙Гц1/2) при 300 К. Встановлено роль п’єзовластивостей плівки вузькозонного 

напівпровідника гетероструктури Cd0,3Hg0,7Te/Si. 

In this report the IR uncooled photovoltaic converter based on Cd0.3Hg0.7Te/Si strained 

heterostructure is described. The specimen electromotive force dependence on incident 

radiation intensity I and its spectral composition I(α) at temperature of 300 K was shown. Here 

also defined role of piezoproperties of the narrow-banded semiconductor Cd0.3Hg0.7Te/Si 

heterostructure film. 

Ключові слова: ІЧ детектор, деформація, п’єзовластивості, CdHgTe. 

Key words: IR detector, deformation, piezoproperties, CdHgTe. 

 

Вступ 

До недавнього часу приймачі інфрачервоного (ІЧ) випромінювання застосовувалися в 

областях спеціального призначення, тому головним було оптимізувати їх чутливість, просторову 

і часову роздільну здатність. При цьому цінова доступність ігнорувалася. На сьогодні комерційні 

і державні галузі (медицина, служби охорони порядку, транспорт, тощо) виявляють все більший 

інтерес до ІЧ приймачів низької вартості. Цивільний ринок формує вимоги до ціни, розмірів, 

зручності у використанні і відповідно зменшує такі параметри, як чутливість, еквівалентну шуму 

різницю температур - NETD (noise equivalent temperature difference), інерційність приймачів. За 

принципом дії фотоприймальні пристрої (ФПП) ІЧ діапазону поділяють на дві групи - фотонні й 

теплові. Теплові приймачі ІЧ випромінювання менш чутливі, більш інерційні в порівнянні з 

фотонними приймачами, але працюють при кімнатній або близькій до кімнатної температури і 

відносно дешеві, що визначає їх конкурентну спроможність і масштабність застосування в різних 

областях. Висока вартість фотонних детекторів ІЧ діапазону, які працюють за низьких 

температур, як правило, обумовлена наявністю систем охолодження і термостатування. 

Незважаючи на серйозну конкуренцію нових оптоелектронних технологій [1-2], 

найближчим часом вони навряд чи зможуть кинути виклик класичним ФПП на основі твердого 

розчину CdHgTe (КРТ), який залишається оптимальним матеріалом для створення фотонних 

детекторів ІЧ випромінювання. Як правило, детектори на основі КРТ - це матриці фотодіодів, що 
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ефективно працюють при кріогенних температурах [3-4]. Додатково необхідно компенсувати 

тепловиділення, обумовлене струмом зміщення від кожного фоточутливого елемента. Все це 

істотно збільшує розміри, енергоємність і вартість таких ІЧ систем. Проте, на сьогодні існує 

декілька типів фотонних детекторів ІЧ випромінювання, які працюють і без охолодження [5]. По-

перше, це фоторезистори на основі КРТ,  які демонструють високу виявну здатність D (до 2108 

Вт-1cмГц1/2 при 300 К і до 3109 Вт-1cмГц1/2 при охолодженні до 220 К) та малу інерційність (≤1 

нс), але працюють тільки зі зміщенням, величина якого, а, отже, і величина корисного сигналу, 

обмежена тепловою потужністю, яка розсіюється під час роботи ФПП. Помірно охолоджувані 

(170 К, 200 К, 245 К) фотодіоди на основі КРТ внаслідок низької квантової ефективності і 

диференціального опору до недавнього часу не знаходили широкого практичного застосування. 

Необхідність охолодження для них вважалася фундаментальною і неминучою. Однак розвиток 

ростових технологій із прецизійним контролем складу та рівня легування останнім часом 

дозволив отримати складні багатошарові фотодіодні структури на основі КРТ, у яких 

реалізований принцип пригнічення процесу Оже-рекомбінації [6] і які придатні для детектування 

ІЧ випромінювання, як правило, в області середньохвильового інфрачервоного випромінювання 

(35 мкм) при температурах вище 200 К. Окрім фоторезисторів і фотодіодів відомі також 

фотовольтаїчні детектори на основі ефекту Дембера і фотоелектромагнітного (ФЕМ) ефекту [8]. 

Принцип дії таких фотовольтаїчних детекторів заснований на появі в напівпровіднику ЕРС 

внаслідок просторового розділу електронів і дірок. Детектори даного класу характеризуються 

швидкодією і не потребують прикладання електричного зміщення, однак мають меншу виявну 

здатність в порівнянні з фоторезисторами на КРТ (до ~107 Вт-1cмГц1/2 при 300 К). Істотним 

недоліком, наприклад, детектора на ФЕМ ефекті є необхідність застосування сильного 

магнітного поля (до 2 Тл), що робить його громіздким, ускладнює використання 

термоелектричного охолодження для підвищення виявної здатності і інтеграцію в електронні 

схеми. 

Метою роботи було створення фотовольтаїчного ФПП ІЧ-випромінювання без 

охолодження з прийнятною чутливістю на основі напруженої гетероструктури CdHgTe/Si. 

 

Основні результати і обговорення 

В даній роботі для синтезу ІЧ-приймача використовувалась напружена гетероструктура 

виду Cd0,3Hg0,7Te/(310)Si. Структура розробленого приймача наведена на Рис.1. 

Принцип дії даного пристрою базується на тому, що при поглинанні в плівці ІЧ 

випромінювання з довжиною хвилі, якій відповідає енергія більша, ніж ширина забороненої зони 

Еg, релаксація фотозбудження призводить до теплового розширення і дилатації кристалічної 

решітки, що викликається надлишком електронів у зоні провідності. При цьому на межі 

гетероструктури між плівкою і підкладкою виникають механічні напруги σ, обумовлені 

деформацією гетерограниці внаслідок відмінності лінійних коефіцієнтів теплового розширення 

матеріалів підкладки і плівки (εth) і генерації в плівці вільних носіїв (εel): 

σ = k(εth + εel) = k((α1 - α2)∆T + 1/3∑∆nεg/р )  (1) 
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Рис. 1. Приймач ІЧ випромінювання на основі напруженої гетероструктури  

CdхHg1-хTe/(310)Si 

 

де k = Е/3(1-2ν), Е – модуль Юнга, ν – коефіцієнт Пуассона, α1,2 – лінійний коефіцієнт 

теплового розширення матеріалів підкладинки та плівки, ∆n = (βτI)/V – концентрація 

фотозбуджених носіїв заряду, β – квантова ефективність матеріалу, τ – час життя носіїв заряду, 

V – об’єм, у якому поглинається випромінювання з інтенсивністю I, ∆T – нагрів. Причому, ґратка 

КРТ розширюється (g/р > 0), а ґратка Si – стискається (g/р < 0). Попередня оцінка за 

виразом (1) дає значення σ ~ 16,8 кПа за умови, що випромінювання поглинається площею (1х1) 

мм, товщина плівки КРТ складає h = 5 мкм, а величина ΔT = 0,1 К. Сила F, з якою напружена 

плівка діє на підкладку, дорівнює F = σh [8].  

 

Рис. 2. Спектральний розподіл чутливості зразка для двох опорних частот 

модуляції світлового потоку fмод1 = 50 Гц і fмод2 = 338 Гц 

 

Оскільки твердий розчин КРТ має п'єзоелектричні властивості, то наслідком механічної 

деформації буде генерація електричного сигналу U = q/C = (Fdik)/(εε0S/a), де S – площа 
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контакту, a – відстань між контактами, ε0, ε – діелектрична проникність вакууму та матеріалу 

плівки відповідно, dik – п’єзомодуль матеріалу плівки. Якщо взяти площу контакту 1 мм2, а 

відстань між контактами 1 мм, то напруженість поля і різниця потенціалів між контактами складе 

~2 Вм-1 та 2 мВ відповідно. Для зразка ФПП було отримано спектральний розподіл 

фоточутливості SV(λ) на ІЧ спектрометрі SРM-2 з призмою NaCl, при кімнатній температурі (Т = 

300 К), у фотовольтаїчному режимі, в діапазоні довжин хвиль (115) мкм (Рис. 2).Сигнал 

детектувався нановольтметром УНІПАН – 232 В. Індієві контакти розташовувалися на верхній і 

нижній поверхні зразка і спеціально закривалися. Спектральний розподіл чутливості зразка 

визначався для двох опорних частот модуляції світлового потоку fмод1 = 50 Гц і fмод2 = 338 Гц за 

методикою синхронного детектування сигналу. Інтегральна вольтова чутливість оцінювалась із 

співвідношення SvmaxSV()/Pел., шляхом інтегрування експериментальної залежності SV(), де 

Svmax – максимум чутливості (max = 2,7 мкм, Рис. 2). 

Величина шумової складової (u2
ш)0,5 обиралася як для фотонного ІЧ-приймача [7] на рівні 

1,236 10-8 В. Звідки, для смуги f = 1 Гц величина D* = 3108 (Вт-1cмГц1/2) і NEP = 5 10-9 (Втсм-

1Гц-1/2). 

Висновки 

Таким чином, у даній роботі запропоновано неохолоджуваний приймач ІЧ-випромінювання 

на основі напруженої гетероструктури CdхHg1-хTe/(310)Si. Зразок демонструє фотовольтаїчну 

спектральну чутливість на рівні D* = 3108 (Вт-1смГц1/2) при 300 К. Встановлено, що ЕРС, яка 

виникає в гетероструктурі Cd0,3Hg0,7Te/(310)Si при фотозбудженні ІЧ-випромінюванням, 

залежить від інтенсивності та спектрального складу падаючого випромінювання. 
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The purpose of this paper is development (and subsequent production) of the integrated 

circuit(IC), which will allow studying and conducting measurements of basic analog building 

blocks using conventional lab equipment. 

In this paper concept of such IC is developed. List of basic analog building blocks 

together with parameters and effects that can be studied is proposed. IC production 

technology is selected. After IC fabrication, it can be used in teaching purposes of Bachelors 

and Masters of Microelectronics. 

Key words: Analog design, IC, building blocks, MOS, current mirror, amplifier, differential pair 

 

Introduction 

Today most of modern electronic devices are implemented with help of integrated circuits. 

Although most modern chips are purely digital, certain functional blocks can be implemented only 

using analog design. For example different supply systems, voltage and current references, 

oscillators, amplifiers, etc. are usually implemented by analog designer. 

To create reliable circuit with given parameters, it is necessary to understand basic analog 

building blocks behavior in modern submicron technology. Unfortunately, nowadays, such information 

is mostly in a private access. Software license and all related libraries for computer simulations are 

extremely expensive and usually inaccessible to universities and students. Free to use models often 

are too simple with unrealistic approximations and should not be used for study. 

The purpose of this paper is development (and subsequent production) of the IC, which will 

allow studying and conducting measurements of basic analog building blocks using conventional lab 

equipment. 

 

IC concept 

All complex analog circuits typically consist of small building blocks. For example consider 

operational amplifier shown in Fig. 1. It consists of such building blocks as voltage reference, current 

sink, current mirror, differential pair, active resistor and inverter. Moreover, some components perform 

more than one function. For example, M3 serves as an active resistor load but also serves as part of a 

current mirror[1]. 

mailto:artmix71@ya.ru
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Fig. 1. CMOS operational amplifier illustrating various analog building blocks[1] 

You can buy operational amplifier, measure its characteristics and study how it works, but you 

are not able to study its internal blocks. However it is very important for every analog designer to 

understand these basic building blocks operation. 

To make possible studying and measurements of such building blocks as switches, current 

mirrors, single stage amplifiers, differential pairs, different kinds of oscillators, operational amplifiers, 

voltage and current references, we propose IC concept that is shown in Fig. 2. 

 

Fig. 2. Functional scheme of proposed IC 
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In order to maximize number of blocks that can be studied, we propose to use IC with 64 pins 

together with built-in 4-bit analog multiplexer (MUX). Number of bits can be increased, but it will lead to 

huge die area increasing, as well as increasing of switch leakage currents (will be hard to realize 

precise measurements). Therefore 4-bit configuration is thought to be optimal. It will allow realization 

of 24 separate blocks that can be studied. Every block has 56 inputs/outputs that can be directly 

connected to IC outputs through the analog MUX. Each block is dedicated only to one basic analog 

circuit. List of all blocks with effects and parameters that can be measured is shown in Table 1. 

To provide nice and «clean» supply voltage for IC, we propose to use built-in supply system 

with temperature independent voltage reference (i.e. bandgap). Using it as an input of a regulator we 

can create internal supply voltage (proposed to be 5 V) for all building blocks and analog MUX. In 

order to increase power supply rejection ratio (PSRR) and stability it is proposed to use external 

decoupling capacitor that is also shown in Fig. 2. IC can be powered from 6-12 V between VDD and 

VSS. 

Table 1. Basic analog building blocks and their parameters proposed for studying 

№ What can be studied Effects/parameters that can be measured/observed 
   

1 MOS transistor operation Vth as a function of (W/L), DIBL, velocity saturation 
   

2 Analog switches IV curves, switch resistance, bulk effect, bulk switch 
   

3 Current mirror operation Output swing, output resistance of different configurations 
   

4 
Current mirror matching 

Mismatch as a function of channel dimensions, saturation 
voltage and layout style 

 

5 

6 Single stage amplifier operation 
Gain, output swing, output resistance, current 

consumption, different architectures   
   

7 Differential pair with passive load 
Transfer function, gain, output resistance, current 

consumption, input and output swings   
   

8 Differential pair with passive load Offset voltage as a function of channel dimensions, 
 

matching saturation voltage and layout style 9 
   

10 Differential pair with active load 
Transfer function, gain, output resistance, current 

consumption, input and output swings   
   

11 Differential pair with active load Offset voltage as a function of channel dimensions, 
 

matching saturation voltage and layout style 12 
   

  Gain, input and output swing, output resistance, current 

13 Operational amplifiers consumption, frequency response for different 

  architectures 
   

14 Voltage references 
Comparison of different voltage references in terms of 

temperature and power supply variation   
   

15 Current references 
Comparison of different current references and their 

parameters in terms of temperature variation   
   

16 Oscillators Temperature stability and jitter 
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IC production technology 

One of the main points of transistor level IC design is that every transistor has 4 terminals in 

comparison to discrete components. Transistor parameters can be changed significantly by different 

connections of its “bulk”. To study this effect we propose to use SOI technology for IC production. Its 

cross section is shown in Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. SOI schematic cross section [2] 

 

This technology allows creating fully isolated transistors. Vertical isolation implemented by 

Buried Oxide layer (BOX) and horizontal isolation realized by Deep Trench Isolation (DTI). So bulk of 

each transistor can be connected separately. 

Conclusion 

In this paper concept of IC, which will allow studying and conducting measurements of basic 

analog building, blocks is proposed. Functional IC scheme together with list of blocks and their 

parameters is developed. IC production technology is chosen. After IC fabrication, it can be used in 

teaching purposes of Bachelors and Masters of Microelectronics. 
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ВОЛОКОННО-ОПТИЧНА ЛІНІЯ ЗВ’ЯЗКУ З ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ CWDM 

 

О. Д. Михайлов  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: 

aleksei.d.mikhaylov@gmail.com 

 

Розглянута волоконно-оптична лінія зв’язку із застосуванням технології 

спектрального ущільнення каналів на прикладі мережі «УРАН» в м. Хмельницькому. 

Представлені принцип роботи та обладнання даної технології. Проведений аналіз 

топології мережі м. Хмельницького та запропоновано варіант розміщення обладнання 

для успішної роботи системи.  

The fiber-optic communication line with the use of technology of spectral compaction of 

channels is considered on the example of URAN network in Khmelnitsky. The principle of 

operation and equipment of this technology is presented. An analysis of the topology of the 

Khmelnitsky city network was carried out and a variant of equipment placement for the 

successful operation of the system was proposed. 

Ключові слова: CWDM, волоконно-оптична мережа, мультиплексор, SFP трансивер. 

Key words: CWDM, optical network, multiplexer, SFP transceiver. 

 

Вступ 

Технологія спектрального ущільнення каналів (Wavelength Division Multiplexing) з поділом 

по довжинах хвиль з'явилася на початку 80-х років і спочатку призначалася для магістральних 

ліній зв'язку, але з 90-х років WDM стала широко застосовуватися в міських і регіональних 

мережах. Саме ця технологія дозволила збільшити пропускну здатність оптичних ліній зв’язку, 

за рахунок методу мультиплексування с розподілом по довжині хвилі, що частіше називається 

хвилевим мультиплексуванням. Розвиток систем CWDM стало можливо завдяки поліпшенню 

технології оптичного волокна, яка дала змогу на порядок розширити робочу смугу пропускання 

оптичного волокна: з 30 до 340 нм. Загасання в смузі пропускання плавно змінювалося в 

відносно невеликих межах — 3 дБ, що в свою чергу дозволило значно (в 10-50 разів) збільшити 

крок несучих хвиль і тим самим істотно спростити фільтрацію несучих хвиль на приймальній 

стороні, виключивши дорогі елементи, а також знизити витрати на покупку та прокладку нового 

оптичного волокна [1]. 

 

Технологія CWDM 

Суть технології CWDM ґрунтується на методі ущільненні оптичних каналів, віддалених 

один від одного на відстані 20 нм за допомогою хвилевого мультиплексування. Для цієї задачі 

використовуються спеціальні пристрої – оптичні мультиплексори, що об’єднує декілька оптичних 

несучих хвиль λi  в один Σλi оптичний сигнал, який вводиться в оптичне волокно. На приймаючій 
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стороні відбувається зворотній процес, тобто демультиплексування за допомогою 

демультиплексорів, відповідно. Зазвичай ці два пристрої об’єднанні в один. За допомогою такої 

технології набагато легше будувати складні топологічні рішення з використанням одного 

оптичного волокна.  

 

Рис. 1. Схема хвилевого мультиплексування/демультиплексування 

 

Обладнання 

До основних елементів CWDM системи належать: 

o мультиплексори/демультиплексори (MUX/DEMUX), що підсумовують та 

розділяють оптичні сигнали; 

o SFP трансивери (Small Form Factor Pluggable), що перетворюють сигнал з 

електричного в оптичний на певну довжину хвилі; 

Мультиплексори/демультиплексори хоча і вважаються пасивними елементами 

системи, проте можуть потребувати підключення до мережі для підтримання сталої 

робочої температури у разі відсутності зовнішніх охолоджувальних пристроїв. 

В основі роботи демультиплексора лежить принцип спектральної селекції довжин 

хвиль. Спектральна селекція може здійснюватися двома способами: на основі дифракції 

та на основі інтерференції. Демультиплексори на основі дифракції використовують 

елементи з кутовою дисперсією, такі як дифракційні решітки, які просторово розділяють 

довжини хвиль (канали) за елементами лінійки фотодетекторов або торцях оптичних 

волокон [2]. Демультиплексори на основі інтерференції використовують властивості 

таких пристроїв, як спектрально-селективні сплавні розгалуджувачі і оптичні фільтри. 

В даний час демультиплексори починають активно застосовувати для побудови 

локальних систем передачі інформації, а також в апаратурі різного роду рухомих об'єктів. 

Зокрема, часто стоїть завдання в організації дуплексних систем зв'язку з передачею 

інформації по одному оптичному волокну одночасно в обох напрямках. У таких системах 

застосовуються двоканальні демультиплексори з ущільненням по довжинах хвиль 1310 і 

1550 нм. 

SFP трансівери здійснюють формування оптичних CWDM сигналів з довжиною 

хвилі у відносно нешироких діапазонах - навколо 1310 нм та 1550 нм з кроком 20 нм. 

Кожен такий трансівер може працювати як по двох волокнах, так і по одному на двох 

різних частотах, тобто приймач по одній довжині хвилі, передавач по іншій [3]. 
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Кілометраж у таких трансиверів найбільш поширений – 10 км, 20 км, 30 км, …, 80 км, 

разом зі стандартним типом роз’єму для конектора – LC. 

 

Топологія волоконно-оптичних кабелів мережі «УРАН» в м. Хмельницькому

  

Рис. 2. Наявна топологія оптичної мережі «УРАН» в м. Хмельницькому. 

 

В рамках роботи була поставлена задача дослідити та модифікувати мережу 

«УРАН» в м. Хмельницькому (рис. 2) – перевести її на технологію CWDM. З рисунку видно, 

що в місті є 2 вузлових комутатора – один знаходиться в Хмельницькому обласному 

центрі науково-технічної творчості учнівської молоді (ХОЦ НТТУМ), а інший в 

Хмельницькому національному університеті (ХНУ). Ці два вузлових комутатора з’єднанні 

між собою оптичним волокном та використовують STP протокол для усунення петель в 

мережі. Для досягнення мети було запропоновано  на  стороні кожного абонента – 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ХГПА), Хмельницького університету 

управління та права (ХУУП) та Управління освіти обласної державної адміністрації (УО 
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ОДА) - встановити MUX/DEMUX на приймаючій та передаваючій сторонах, а також 

встановити все нове обладнання паралельно існуючому для здійснення безперебійної 

подачі даних. Отже, нову топологію мережі можна представити у наступному вигляді: 

 

 

Рис. 3. Схема мережі із застосування технології CWDM. 

 

Висновки 

Таким чином, була розглянута технологія спектрального ущільнення каналів з 

визначенням її переваг, модифікована наявна топологія мережі «УРАН» у м. Хмельницькому 

для подальшого переведення на технологію CWDM зі здійсненням безперебійної подачі даних. 

Це дозволяє підвищити надійність системи, збільшити кількість каналів для підключення більшої 

кількості абонентів, не витрачаючи кошти на прокладку нового оптичного волокна. 
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УДК 621.383 

 

ГЕТЕРОСТРУКТУРНІ ФОТОВАРІКАПИ НА ОСНОВІ НАНОКРЕМНІЮ 

 

О.О. Задорожний 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: scheben05@gmail.com 

 

В даній роботі були синтезовані гетероструктурні фотоварікапи c-Si/nc-SiOx 

методом ВЧ магнетронного розпилення. Було досліджено вплив рівня освітленості, 

частоти тестового сигналу та температури осадження нанокремнію на робочі 

характеристики і параметри фотоварікапу. Максимальна відносна зміна ємності 

структури спостерігалась при освітленні на рівні 5000 лк та частоті тестового сигналу 136 

кГц і становила 180%. Коефіцієнт перекриття для цих структур знаходився в межах 20 – 

25. 

In this work the photovaricaps based on heterostructure c-Si/ncSiOx were synthesized by 

RF magnetron sputtering method. Impact of light level, testing signal frequency and silicon 

deposition temperature on performance and parameters of photovaricap have been 

researched. The maximum relative capacity change (about 180%) was observed at light level of 

5000 Lux and testing signal frequency of 136 kHz. Overlap ratio for these structures were in 

gap of 20 – 25. 

Ключові слова: фотоварікап, нанокремній, гетероструктура. 

Key words: photovaricap, nanosilicon, heterostructure. 

 

Вступ 

На сьогоднішній день варікапи і зокрема фотоварікапи використовуються як сенсори, 

електронні перемикачі та елементи пам’яті в різних галузях електроніки: сенсориці, біомедицині, 

оптоелектроніці, волоконно-оптичних системах передачі інформації тощо [1-2]. МДН варікапи і 

фотоварікапи характеризуються великими значеннями вхідного опору, добротності, коефіцієнта 

перекриття по ємності, фоточутливості і працюють при будь-якій полярності напруги. 

Однією з найважливіших структурних частин фотоварікапу є його діелектрична плівка. В 

якості високоомної плівки використовуються оксид кремнію, сульфід кадмію, оксид церію, оксид 

лютецію, оксид ербію та оксид самарію [3-6]. Традиційним матеріалом для виготовлення МДН 

ємностей є оксид кремнію, однак значними обмеженнями його використання в таких структурах 

є низька величина відносної діелектричної проникності та високотемпературний процес його 

синтезу. Недоліками використання оксидів рідкоземельних елементів у складі фотоварікапів є 

досить висока вартість вихідних матеріалів та їх радіоактивність, а також необхідність 

дотримуватись надвисокої чистоти технологічного процесу для синтезу плівок без сторонніх 

домішок, оскільки дані хімічні елементи є гарними гетерами кисню, вуглецю, сірки тощо. Тому в 

даній роботі пропонується в якості високоомної плівки використати нанокремній (nc-SiOx). 

mailto:scheben05@gmail.com
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Перевагами застосування різних морфологічних структур кремнію (аморфного, 

мікрокристалічного та нанокристалічного кремнію) є: висока поширеність мінералу у природі, 

відносно низька вартість виготовлення, відсутність токсичних та радіоактивних елементів в 

технологічному процесі, можливість низькотемпературного синтезу, а також сумісність з 

інтегральною технологією виготовлення мікросхем. Метою даної роботи було синтезувати і 

дослідити основні характеристики гетероструктурних фотоварікапів на основі c-Si / nc-SiOx. 

Експериментальна частина 

Гетероструктурні фотоварікапи синтезувались шляхом нанесення методом ВЧ магнетронного 

розпилення плівок нанокремнію на поверхню монокристалічної кремнієвої підкладки. Через 

відмінність у величині ширини забороненої зони та типу провідності плівки і підкладки у місці їх 

контакту утворюється гетероперехід. Відомо, що температура осадження є одним із важливих 

технологічних параметрів, який впливає на якість гетерограниці. Тому в даній роботі дослідження 

проводились для зразків, отриманих за різних температур підкладки (від 130 до 280ºС) з тим, щоб 

встановити оптимальний температурний діапазон виготовлення фотоварікапів. Структура 

експериментальних зразків наведена на рис.1, а. 

Вимірювання вольт-фарадних характеристик (ВФХ) виконувалося за допомогою вимірювальної 

установки, схема якої зображена на рис 1, б. В даній схемі U – джерело напруги змінної полярності 

Б1-7, ДС – джерело світла, інтенсивність якого вимірювалась цифровим люксметром LX1010BS, V – 

цифровий вольтметр В7-16А. Вимірювання проводилися за допомогою Q - вимірювача добротності 

ВМ 650, до складу якого входили: генератор частоти, Ск – змінна ємність вимірювального контуру та 

Lк – індуктивність вимірювального контуру, які забезпечують можливість вимірювання ємності зразків. 

Вимірювання ВФХ здійснювалось за різних частот тестового сигналу (100 кГц – 2,5 МГц) та різних 

рівнів освітленості (0 – 5000 лк). Для одержаних гетероструктур були розраховані наступні 

параметри: коефіціент перекриття по ємності в темновому режимі (Kт) і в світловому режимі (Kсв), 

коефіцієнт фоточутливості ємності гетероструктури (δСф, %) та діелектрична проникність плівки 

нанокремнію ε. 

 

 а) б) 

Рис. 1. Структура фотоварікапа (а) та схема вимірювання його ВФХ (б): 

1 – металеві контакти Ti – Ni, 2 – плівка nc-SiOx, 3 – кремнієва підкладка 

Результати та обговорення 

Незалежно від умов синтезу гетероструктур спостерігалась чутливість їх ємності до світла, як 

видно це з рис.2, а з вольт-фарадних характеристик (ВФХ) в області збіднення основними носіями 
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заряду. Відомо, що збільшення ємності гетероструктури під дією світла обумовлена появою 

фотоносіїв у приповерхневих областях напівпровідникової підкладки. Величина чутливості при цьому 

визначалась як умовами експерименту (частотою тестового сигналу, рівнем освітленості), так і 

технологічними режимами синтезу гетероструктури (температура осадження, Тос). Для всіх 

досліджуваних зразків має місце зростання величини ємності фотоварікапа при збільшенні рівня 

освітленості від 0 до 5000 лк (рис.2,а). При зростанні частоти тестового сигналу має місце зменшення 

величини ємності МДН структури, що пояснюється тим, що заряд, захоплений на поверхневих станах 

не встигає слідувати за змінами напруги (рис.2, б). 

 

 

 а) б) 

Рис. 2. Вольт-фарадні характеристики фотоварікапа в залежності від: рівня 

освітленності (а) та частоти тестового сигналу (б) 

Відносна зміна ємності гетроструктур при освітленні (δСф) зростає поступово з ростом 

температури осадження плівки нанокремнію від 59,07 до 180,39% (табл.1). Якщо співставити 

величину фоточутливості з діелектричною проникністю різних зразків (табл.1), то можна 

встановити причину такої залежності. Відомо, що для nc-SiОх відносна діелектрична проникність 

є набагато меншою, аніж для c-Si (4-5 та 12-14 відповідно). Така відмінність у ε обумовлена 

високою пористістю плівок нанокремнію [7]. 

Таблиця 1. Основні параметри фотоварікапів, синтезованих за різних температур 

осадження плівки нанокремнію 

Tос, °C ε δСф, % Кт Ксв1000 Ксв5000 

130 3,69 59,07% 23,48 21,21 21,00 
      

180 4,79 87,62% 10,81 9,98 9,62 
      

200 6,05 101,97% 15,17 14,64 14,15 
      

280 4,94 180,39% 25,84 22,88 20,56 
      

 

В даній роботі було встановлено, що зі зростанням Tос нанокремнію, діелектрична 

проникність плівок зростає, тобто вони характеризуються меншим рівнем пористості, що 

призводить до покращення характеристик структур на їх основі. Так, фотоварікапи, отримані в 
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високотемпературному режимі характеризуються в 2-3 рази більшою фоточутливістю, аніж їх 

аналоги, синтезовані у низькотемпературному режимі. Максимальна фоточутливість 

спостерігалась при Tос 280ºС і становила 180,4 %, тобто вихідна ємність забільшилась майже 

вдвічі при освітленні 5000 лк (табл.1). 

Максимальний коефіцієнт перекриття по ємності, одержаний для даних структур, був 

близько 25 в темновому режимі і 20-22 при освітленні. Оскільки при освітленості кількість носіїв 

заряду у підкладці зростає, а отже зростає і ємність в області збіднення, то коефіцієнт 

перекриття при цьому зменшується (табл.1). 

 

Висновки 

В даній роботі були синтезовані гетероструктурні фотоварікапи на основі нанокремнію і 

досліджено вплив умов експлуатації (частота тестового сигналу та рівень освітленості) і 

технологічного режиму синтезу нанокремнію (температура осадження) на їх робочі 

характеристики і параметри (ВФХ, коефіцієнт перекриття, фоточутливість). Була встановлена 

максимальна фоточутливість (180%) для фотоварікапу з плівкою нанокремнію, осадженою за 

температури 280 ºС за максимальної освітленості 5000 лк та мінімальної частоти 136 кГц. Для 

цього ж фотоварікапу спостерігався максимальний коефіцієнт перекриття близько 25. До 

переваг одержаних фотоварікапів, крім високої фоточутливості, слід віднести низьку вартість та 

простоту виготовлення, а також можливість інтегрального виконання. 
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В даній статті представлена конструкція та технологічний маршрут виготовлення 

тонкоплівкового нагрівника систем термостабілізації сканерів земної поверхні, який 

підтримує стабільну температуру всередині оптико-механічного блоку космічного 

апарату. 

In this article the design and technological route of manufacturing of a thin film heater of 

thermal stabilization systems of scanners of the earth's surface, which maintains a stable 

temperature inside the optical-mechanical unit of the spacecraft, is presented. 

Ключові слова: системи забезпечення теплового режиму, тонкоплівковий нагрівник, 

космічний апарат, система терморегулювання. 

Key words: thermal control system, thin film heater, spacecraft, thermal regulation system. 

 

Вступ 

Спільність конструктивного і теплового аналізу загальної схеми космічного апарату є 

необхідною передумовою створення найбільш економічної щодо масових і енергетичних витрат, 

і найбільш ефективної щодо функціональних можливостей конструкції космічного апарату. 

Правильний вибір матеріалів з урахуванням їх теплопровідності і теплоємності, 

розміщення обладнання з урахуванням рівня їх тепловиділень і вимог до відведення тепла – ці 

напрямки проектування є основоположними у вирішенні проблеми забезпечення теплового 

режиму. 

Широкого застосування в якості системи термостабілізації, знайшли нагрівники через 

просту та дешеву технологію виготовлення, компактність, стабільність та радіаційну стійкість. 

 

Тонкоплівковий нагрівник 

Найбільш поширеним типом нагрівника, що використовується на космічних апаратах, є 

тонкоплівковий нагрівник. Варіанти реалізації даного нагрівника представлені на рис 1. 

Тонкоплівковий нагрівник складається з резистивного елементу затиснутого між двома шарами 

гнучкого електроізоляційного матеріалу, таким як, наприклад, каптон. Тонкоплівковий нагрівник 

може мати один або декілька контурів, залежно від необхідності резервування систем 

термостабілізації. 
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В якості нагрівника для оптико механічного блоку сканера було обрано тонкоплівковий 

нагрівник, через те, що він може огортати всю поверхню оптико механічного блоку космічного 

апарату. 

 

 

Рис.1 Варіанти реалізації тонкоплівкового нагрівника 

 

Матеріали нагрівників 

Основою тонкоплівкового нагрівника використовується поліімідна плівка. Вона 

характеризується: високими фізико-механічними показниками, еластичністю в широкому 

діапазоні температур, високою міцністю, стійкістю в кислотах, високою радіаційною стійкістю. 

Плівка добре металізується. 

Основною особливістю цього матеріалу є здатність зберігати механічні та 

електроізоляційні властивості в широкому інтервалі температур (від -200 до +400°С) [2]. 

В якості матеріалу нагрівного елементу використовується сплав нікелю з п’ятивідсотковою 

домішкою ванадію, оскільки він цілком задовольняє фізичні параметри, надійний та корозійно 

стійкий в лугах і кислотах [3]. 

 

Виготовлення тонкоплівкового нагрівника 

Для виготовлення нагрівника була обрана технологія тонких плівок, оскільки вона 

зменшує масогабаритні параметри нагрівника, що в свою чергу може дозволити збільшити 

корисне навантаження космічного апарату або зменшити його вагу. 

Конструкція нагрівника складається з 5 шарів. Перший шар – поліімідна плівка з 

одностороннім покриттям алюмінієм, яка виконує функцію підкладки. Другий шар – робочий 

нагрівний канал, який являє собою фольговану поліімідну плівку з нанесеним провідним шаром 

нікелю з п’ятивідсотковою домішкою ванадію, який виконує функцію нагрівання. Третій шар – 

поліімід, який використовується в якості міжшарового ізолятора між робочим і резервним 

каналами. Наступний шар – резервний нагрівний канал, який формується на випадок виходу з 

ладу робочого каналу. Останній шар – склотканина, що використовується для запобігання 

механічних пошкоджень нагрівника та його термоізоляції. 

Для кожного нагрівного каналу розрахована його топологія. З урахуванням компенсації 

струмової складової отримана топологія кожного нагрівного каналу, яка представлена на рис 2. 
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Рис. 2. Ескіз топології а) – робочого нагрівного каналу, б) – резервного нагрівного 

каналу 

 

Для створення нагрівного елементу проведено вакуумне нанесення шару нікелю з 

п’ятивідсотковою домішкою ванадію методом електронно-променевого осадження. За 

розрахованою топологією, на підкладку фотолітографією наноситься рисунок нагрівника з 

маскуванням фоторезистом для наступного травлення провідного шару нагрівника. Після зняття 

маскуючого шару та промивки контролюється опір. За необхідності проводиться ретушування 

для попадання в номінал значень опору. Після цього проводиться залужування контактних 

площадок, підпайка виводів та монтаж нагрівника. 

 

Експериментальні дослідження 

Після виготовлення нагрівника вимірюються його масогабаритні параметри та опори 

нагрівних елементів. Нагрівник проходить ряд випробувань, які імітують робочий режим, для 

контролю його основних параметрів. 

Проводиться термоциклування зразка для контролю надійності нагрівника. На основі 

отриманих даних проаналізована залежність опору від температури і розраховано 

температурний коефіцієнт опору. Для контролю ізоляції проводиться вимірювання опору ізоляції 

між робочим нагрівним елементом та підкладкою, між резервним нагрівним елементом та 

підкладкою, між нагрівними елементами при критичній напрузі 100 В. 

Результати експериментальних досліджень приведені у табл. 1. 
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Таблиця 1. Параметри тестового зразка нагрівника 

Найменування параметру Значення 

Опір основного нагрівного каналу, Ом 59 

Опір резервного нагрівного каналу, Ом 78 

Температурний коефіцієнт опору, %/К 0,2 

Опір ізоляції (основний канал-підкладка), ГОм 4 ± 4% 

Опір ізоляції (основний канал-підкладка), ГОм 4 ± 4% 

Опір ізоляції (основний канал-резервний канал), 10 ± 4% 

ГОм  

Індуковане магнітне поле, нТл <2000 

Маса нагрівника, г 11.428 

 

Висновки 

В даній роботі представлено тонкоплівковий нагрівник і приклади його застосування. 

Виходячи з вимог до виготовлення, була розроблена конструкція тонкоплівкового нагрівника для 

оптико-механічного блоку космічного апарату. 

Для нагрівних каналів була розрахована топологія та обрана технологія нанесення. Після 

виготовлення та монтажу шарів нагрівника, відбувався контроль параметрів тестового зразка. 

Загалом тестовий зразок відповідав усім нормам технічних умов. Це свідчить про те, що 

користуючись даною технологією, можна виготовити робочі зразки тонкоплівкових нагрівників. 
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Розроблений сенсор кутових координат Сонця. Виміряні кутові характеристики для 

розробленого прототипу. З отриманих характеристик зроблені висновки щодо точності 

визначення координат та точності суміщення щілини в масці по відношенню до 

фоточутливих елементів сенсора. Досліджувався вплив форми фоточутливого елементу 

на лінійність кутових характеристик. 

A prototype sensor of the angular coordinates of the Sun was developed. Angular 

characteristics of the developed prototype were measured. Based on the obtained 

characteristics, conclusions were made on the accuracy of the manufacturing of coordinates 

and the accuracy of the alignment of the slit in the membrane in relation to the photosensitive 

elements of the sensor. Also investigated the influence of the form of a photosensitive element 

on linear angular characteristics. 

Ключові слова: сенсор кутових координат Сонця, кутові характеристики 

Key words: sun sensor, angular characteristics. 

 

Вступ 

На сьогоднішній день керування космічним апаратом неможливо без отримання 

інформації про його рух. Цю інформацію надають сенсори орієнтації, осі яких пов'язані з 

корпусом космічного апарату (КА) щодо інших аналогічних осей орієнтації, які, маючи початок в 

тій же точці, що і перші, незалежні від корпусу КА [1]. Осі орієнтації являють собою прямокутну 

систему координат, щодо яких легко сформулювати вимоги до отримання потрібної орієнтації 

КА. До сенсорів орієнтації космічного апарату пред'являються такі вимоги:  мінімальна похибка 

кутових вимірювань, необхідна чутливість, завадостійкість, функціонування при різних 

траєкторіях руху КА [2]. 

 Виконання цих вимог дуже важливо, тому що від отриманих даних від сенсорів кутових 

координат  залежить орієнтація космічного апарату, тому сенсори, перш ніж бути встановленими 

на космічний апарат проходять ряд перевірок для забезпечення вимог, описаних вище [3]. 

  У роботі виготовляється сенсор, аналізуються недоліки даного приладу та виміряються 

його кутові характеристики. 

 

 

 

 



130 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

Розробка прототипу 

Для покращення роботи сенсора та усунення неточностей визначення координат Сонця 

потрібно змінити геометричні розміри фоточутливих елементів та зробити дослідження щодо 

впливу геометричних розмірів і форми фотоелементів на точність  визначення координат Сонця. 

Для зміни розмірів і форми фоточутливих елементів необхідно промоделювати процес 

падіння сонячного світла крізь щілину на поверхню світлочутливого елемента сенсора і 

дізнатися, як залежить сигнал сенсора від геометричних розмірів фоточутливих елементів 

пристрою, щоб зробити сигнал лінійним в діапазоні роботи даного сенсора. При моделюванні 

залежності сигналу від геометричних розмірів треба розрахувати розміри сенсора, оскільки у 

супутнику є обмеження по розмірам. 

Для того щоб сигнал на виході був лінійним треба щоб сторона фоточутливого елементу 

змінювалось обернено пропорційно втраті потужності отриманого сигналу сенсора для 

компенсації нелінійної складової сигналу з метою отримання на виході лінійного сигналу.  

В результаті проведеного моделювання було отримано форму і розміри фоточутливого 

опорного і робочого елементу, а також їх положення відносно один одного,що зображені на рис. 

1. 

 

Рис. 1. Зображення фоточутливих елементів: 

1–опорний фотоелемент; 2– робочі фотоелементи. 

 

Кутові характеристики знімалися в фотодіодному режимі фоточутливих елементів. Для 

визначення кутових характеристик була зібрана конструкція для кріплення сенсора на 

вимірювальну установку, що дозволило точніше вимірювати значення кутових характеристик. 

Характеристики знімалися з шести каналів  сенсора одночасно.  

Вимірювання кутових характеристик проводилось так, що тестувався вертикальний 

елемент, що позначений 2 на рис.1, а опорний канал робочого елементу, що позначений 1 на 

рис.1 не повинен був реагувати на зміну кута нахилу світлового випромінювання. 

На рис. 2-4  U1 – напруга 1-го робочого каналу горизонтального елементу, U2 – напруга 2-

го робочого каналу горизонтального елементу, U3 – напруга опорного каналу горизонтального 

елементу, U4 – напруга 1-го робочого каналу вертикального елементу, U5 – напруга 2-го 

робочого каналу вертикального елементу, U6 – напруга 2-го робочого каналу вертикального 

елементу, UDiff,Г,B – диференційна напруга робочих каналів горизонтальних фотоелементів, 

UDiff,В,B – диференційна напруга робочих каналів горизонтальних фотоелементів. 
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Рис. 2.  Графік залежності напруги від кута нахилу світлового випромінювання на 

горизонтальних каналах 

 

 

Рис. 3.  Графік залежності напруги від кута нахилу світлового випромінювання на 

вертикальних каналах 

 

 

Рис. 4.  Графік залежності диференціальної напруги  робочих каналів 

фотоелементів від кута нахилу світлового випромінювання 

 

На рис. 2 сигнали при від’ємних кутах нахилу спостерігаються завали. На рис. 3-4 перетин 

графіків при куті відхиленні 0° свідчить про ідеальне суміщення скляної мембрани. Похибки на 

графіку зумовлені неточністю висоти розташування скляної маски над фоточутливими 

елементами. На рис.4 диференційний сигнал з горизонтальних каналів вийшов майже лінійним з 
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малими змінами напруги при зміні кута нахилу. Диференційний сигнал з вертикальних каналів 

вийшов лінійним. 

 

Висновки 

В даній роботі проаналізовано сенсор в кутових координат Сонця.  Розглянуто 

конструкцію прототипу та проаналізована його робота. 

Визначені параметри та зняті кутові характеристики розробленого прототипу сенсора. З 

виміряних характеристик видно, що вони є більш лінеарізованими, що свідчить про доцільність 

зміни геометричних розмірів і форми фоточутливих елементів. 

Покращення параметрів розробленого сенсора і лінійність кутових характеристик свідчить 

про те, що запропонована модифікація приладу пройшла успішно.  
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Метою дослідження є розробка методу для визначення надійності аналогової 

інтегральної схеми (ІС) на рівні елементів схеми (примітивів). 

За результатами дослідження запропоновано підхід до моделювання та 

діагностики відмов, що з найбільшою вірогідністю можуть з’явитися в аналоговій схемі. 

Було розроблено інструмент для автоматизованого внесення дефектів у схему, 

базуючись на топології схеми та паразитних параметрах міжз’єднань. 

The goal of the research is to develop a methodology for estimating reliability of analog 

ICs at the circuit elements (primitives) level. 

The result of the research will be an approach for simulating and diagnosing failures, 

which are most likely to occur in analog circuit. Tool for automated fault injection was 

developed based on circuit layout and parasitic parameters of the interconnections. 

Ключові слова: інтегральна схема, внесення дефектів, функціональна безпека, 

ISO26262. 

Key words: integrated circuit, fault injection, functional safety, ISO26262. 

 

Вступ 

Постійне масштабування напівпровідникових приладів веде до багатьох переваг, таких як 

зменшення вартості, підвищення швидкодії, зменшення рівня енергоспоживання ІС, перехід 

багатьох аналогових функцій на рівень чіпа [1] та інтеграція цифрової і аналогової частин схеми 

на одному кристалі. Проте масштабування також погіршує надійність інтегральної схеми за 

рахунок збільшення нестабільності роботи пристрою через дефекти та відхилення параметрів, 

що з’являються під час виробництва [2]. 

В процесі проектування, IC проходить етап верификації, на якому визначаються вразливі 

місця конструкції, надійність схеми при надмірному розкиді технологічних параметрів та 

несприятливих умовах навколишнього середовища. 

Однак для аналогових IC, верифікація все ще залишається проблемою через нелінійність 

та чутливість параметрів до технологічних відхилень, відсутність універсального інструменту 

для верифікації аналогових схем. 

mailto:alexey.zolotarevskiy@gmail.com
mailto:artmix71@ya.ru
mailto:toporov94@gmail.com
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Через складність ідентифікації ненадійних місць у конструкції, необхідно виготовляти 

тестові партії ІС для характеристичних тестів. Коли тестові зразки вивчаються на можливі 

порушення безпечної роботи, схема вдосконалюється виходячи з отриманих даних. Скорочення 

кількості подібних ітерацій шляхом вивчення можливих несправностей ще до виробництва може 

зменшити вартість кінцевого продукту та час, необхідний для переходу від проектування до 

багатосерійного виробництва. 

 

Моделювання відмов окремих елементів схеми 

Надійність окремих елементів схеми залежить від їх здатності протидіяти зовнішнім 

впливам, таким як електричний, термічний, механічний або зовнішній вплив. Надмірна реакція 

елементу на подібні впливи а також відхилення в процесі виробництва можуть призводити до 

виникнення дефектів, що в свою чергу ведуть до виходу елементу з ладу [3]. Вивчення природи 

дефектів у елементах інтегральних схем дозволило створити моделі, що можуть імітувати ці 

дефекти. 

  
  

а б в г 

 
д 

Рис. 1. Моделі елементів, що включають різні механізми відмов [4]: 

а – міжз’єднання; б – два міжз’єднання, що знаходяться на малій відстані одне від 

одного; в – резистор; г – конденсатор; д – МОН-транзистор 
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У даній роботі розглядаються найбільш поширені механізми відмов напівпровідникових 

приладів. Це такі ефекти як: 

 пробій підзатворного діелектрика; 

 електроміграція; 

 йонна міграція; 

 NBTI (температурна нестабільність при від’ємному зміщенні); 

 HCI (інжекція гарячих носіїв); 

 вторинний пробій pn-переходу. 

На рис. 1 зображено примітиви схеми з додатковими елементами для моделювання 

дефектів. Кожен дефект моделюється шляхом додавання компонентів (резисторів, джерел 

напруги тощо), які імітують ефекти відмов. Наприклад, розрив міжз’єднання моделюється 

резистором з надзвичайно високим опором, увімкненим послідовно (наприклад, 100 МОм). 

 

Внесення дефектів в схему на основі топології схеми 

Даний метод внесення дефектів заснований на розміщенні на топології схеми (в CAD-

системі) деякої кількості віртуальних маркерів, що позначають місце можливого дефекту (рис. 

2). Маркери можуть бути розміщені хаотично або рівномірно. Кількість маркерів підбирається 

виходячи з рівня досконалості технологічного процесу та загальної площі мікросхеми. 

За допомогою спеціально розробленої програми аналізується, на який елемент чи 

міжз’єднання потрапив маркер. Далі цей елемент замінюється на модель, що включае один з 

можливих дефектів. Проводяться симуляції схем з заміненими елементами (одна симуляція 

відповідає одному заміненому елементу). Далі робиться аналіз результатів. У результатах 

показано, скільки дефектів порушили нормальне функціонування схеми, скільки дефектів було 

задетектовано системою захисту мікросхеми і скількі дефектів не вплинули на роботу схеми.  

Приклад такого аналізу приведено у табл.1. 

 

Рис. 2. Розташування маркерів на топології схеми 

 

SPFM (Single Point Faults Metric) в табл. 1 – це параметр для оцінки надійності системи 

відповідно до стандарту функціональної безпеки електронних пристроїв для автомобільної 

індустрії ISO26262. Він визначається як відсоток відмов що не порушують встановлені норми 
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безпечної роботи схеми разом з відсотком відмов, що ведуть до порушення нормального 

функціонування схеми, але детектуються системою захисту схеми 

 

Таблиця 1. Приклад результатів оцінки надійності схеми на основі 200 симуляцій 

Нормальне функціонування 57.615% 

Відсоток детектованих відмов 34.195% 

Відсоток не детектованих відмов 8.190% 

SPFM 91.810% 

 

 Процес внесення дефектів у схему виконується наступним чином. Для досліджуваної 

схеми створюється файл списку міжз’єднань (netlist), який описує усі елементи схеми 

(транзистори, діоди, ємності тощо) та іх з’єднання між собою. Також формуються файли 

елементів-обгорток, які включають в себе опис елементів із різними типами відмов. Далі 

формується новий список міжз’єднань, де елемент, на який у схемі потрапив маркер, 

замінюється на елемент-обгортку. На основі цього списку створюється нова схема. Кількість 

схем з відмовами відповідає кількості сгенерованих маркерів. Далі проводяться симуляції усіх 

створених схем і визначається параметр SPFM. 

 

Внесення дефектів у схему на основі паразитних параметрів міжз’єднань 

Запропонований метод засновується на можливості CAD-систем робити екстракцію 

паразитних параметрів схеми, виходячи з топології. Використовувані параметри – це паразитна 

ємність 𝐶𝐼 двох міжз’єднань і паразитний опір 𝑅 міжз’єднань (рис. 3). Дефекти схеми вносяться у 

місцях, де ці параметри найбільші. Тобто якщо деякі міжз’єднання мають найбільший опір, то 

вони моделюються як розриви, так як вірогідність їх розриву найбільша в схемі. Два 

міжз’єднання закорочуються якщо паразитна ємність між ними найбільша. На табл. 2 приведено 

приклад результатів екстракції паразитних ємностей із вказанням назви міжз’єднань у схемі, що 

утворюють паразитну ємність. 

 

Рис. 3. Ілюстрація паразитних параметрів міжз’єднань. Інтерес представляє саме 

паразитна ємність CI і паразитний опір R [5] 
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Таблиця 2. Приклад результатів визначення паразитних ємностей міжз’єднань 

# Провідник 1 Провідник 2 𝑪𝑰, пФ 

1 VAUX GNDA 2.73 

2 
I_RevPolProtPreRegulator.I_ReversePolarityPr

otection.PGATE 
GNDA 1.76 

3 PSUB GNDA 1.48 

4 FILT GNDA 9.06 

5 VAUX PSUB 8.39 

 

Таблиця 3. Приклад результатів визначення паразитних опорів міжз’єднань 

# Провідник 1 Провідник 2 𝑹, Ом 

1 VS \1:VS 224.512 

2 \1:S_VDDD_1 S_VDDD_1 154.882 

3 \7:LPOR_VAUX \6:LPOR_VAUX 151.789 

4 \6:EN_MONDIG_VAUX \5:EN_MONDIG_VAUX 150.582 

5 \5:EN_MONDIG_VAUX EN_MONDIG_VAUX 139.881 

 

На табл. 3 показано приклад результатів екстракції паразитних опорів із вказанням двох 

секцій міжз’єднань (секція позначається своїм номером), між якими існує паразитний опір. 

Внесення дефектів здійснюється наступним чином. Як і в попередньому методі, для 

досліджуваної схеми створюється файл списку міжз’єднань. На основі нього формуються нові 

файли із доданими резисторами номіналом 0.1 Ом між тими провідниками, що утворюють 

найбільшу паразитну ємність, та резисторами номіналом 100 МОм між контактом і провідником, 

які утворюють найбільший паразитний резистор. Після цього проводиться симуляція схеми з 

внесеними дефектами і розраховується параметр SPFM. 

 

Висновки 

В ході роботи було розроблено декілька підходів для оцінки надійності аналогових схем. 

Розроблені методи можуть застосовуватись для автоматизованого внесення найбільш 

ймовірних дефектів в схему та визначення впливу цих дефектів на функціонування схеми. 

Перевагою методу є універсальність і автоматизованість, що дозволяє швидко визначати 

критичні для роботи схеми елементи і на основі цього результату модифікувати схему для 

підвищення рівня її стійкості до відмов.  

Подальші дослідження будуть направлені на доопрацювання програми, що виконує 

внесення дефектів у схему та програми для пошуку найбільших за номіналом паразитних 

параметрів. Окрему увагу слід приділити визначенню найбільших паразитних опорів, так як 

інструмент для виділення паразитних опорів має схильність розділяти паразитний опір на малі 

ділянки, які в сумі при послідовному з’єднанні можуть дати досить високе значення опору. 

Розроблений підхід потрібно випробувати на більшій кількості схем для підтвердження його 

дієвості. Також потрібно розробити детальну послідовну інструкцію для ефективного 

використання запропонованого методу в різних проектах. 
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RESEARCH OF THE HYBRID OF AN ORGANIC-INORGANIC SOLAR CELL BASED ON SILICON 

AND CYANOCOBALAMIN 

 

Daria Kuznietsova 

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Polytechnic Institute, Kyiv” , 

 

Nowadays, theme of solar cells as an alternative source of energy is very actual. 

Recently a new class of structures based on both organic and inorganic materials that is 

organic-inorganic hybrid solar cells was elaborated and caused great interest. They 

successfully combine the advantages of inorganic compounds and the benefits of organic 

polymeric materialsIt is expected that these organic-inorganic hybrid structures will be 

competitive with commercial appliances, provided that sufficient energy efficiency (~ 10%) and 

service life (about 10 years) and which will be achieved on a large scale and at low cost. The 

main aim of this work was to study the ability to create a solar cells based on organic-inorganic 

hybrids that is vitamin B12 as organic matter on the silicon pattern substrate. 

Keywords: hybrid structure, solar cell, efficiency, silicon, vitamin B12. 

 

Introduction 

Organic-inorganic hybrid materials (OINOSC) not only represent a creative alternative to the 

development of new materials, but their improvement and unusual features open prospects for use in 

many industries, namely: optics, electronics, mechanics, energy, the environment, biology, medicine. 

 

Pic.1. Volumetric heterojunction (a) and ordered volumetric heterojunction(b) 

OINOSC category only in the beginning of development. But in order for SC related to organic 

matter to fulfill its mission, it is necessary to: 

- to develop volumetric, ordered heterojunctions (Pic. 1 b) with an acceptor phase in the form of 

organized nanoparticles (points, rods, etc.) with efficient transport of photogenic charges to 

electrodes [4,10], which is the main task 
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- to deepen the understanding of the interface, where dissociation of the exciton occurs and the 

ability to make it effective for this purpose; 

- to study the transport of charge carriers under the excitonic nature of the absorption of light; 

- to study the connection of morphological features of dispersed heterostructures with energy 

efficiency(EFF) of solar cells; 

- to study the factors of degradation; 

- to optimize the influence of components, their composition, structural perfection on EFF of 

solar cells; 

- take into account the economic factor - the technology and the price of active materials. 

The purpose of the project was to study the influence of the construction of a new front surface 

layer, which includes non-traditional organic layers on silicon n-p structures for solar cells and to show 

the possibilities of such a combination. 

To realize this goal, the following tasks were set: 

- conducting the search for organic materials for use in OINOGSC; 

- research on the technology of precipitation of organic layers; 

- creation of the SC; 

- study the research results to determine the possibility of combining selected materials. 

After analyzing the complexity, energy efficiency and cost-effectiveness of the technological 

route for the production of modern photovoltaic converters , the technology of creating an 

organic-inorganic hybrid based on a micro profiled substrate Si n-type and an organic substance of 

vitamin B12 (cyanocobalamin, coa- [a- (5,6-dimethylbenzimidazolyl) ] -Cob-cobamidicyanide, or a- 

(5,6-dimethylbenzimidazolyl) -cobamidicyanide) [5,9] 

Si-lining 

With the help of chemicals in alkaline and acid solutions, electrochemical treatments in acidic 

solutions and isopropyl alcohol, it is possible to obtain patterns of substrate with different morphology. 

Technological manageability of microrelief morphology (surface orientation, etching regimes) 

leads to directional controlled change in optical photovoltaic and electronic properties of 

semiconductors. [11-16]. For example, modified silicon surfaces trapped light, provide visible 

photoluminescence at room temperatures, reduce the temperature of the hetero epitaxy to room 

temperature, increase photoconductivity, allow to abandon the chemical isotropic treatment of 

substrates. 

Therefore, a pyramidal structure was created using chemical anisotropic digestion in a 10% 

solution of KOH at 243-253 K for 10-20 minutes; 

n+ p structures were formed by diffusion and phosphorus implantation. The depth of the n+ p 

transition was 1 μm. The result was a micro profiled anisotropically etched substrate Si n-type 

orientation [100] with a resistance of 10 ohm • cm. 

Organic material 

The cyanocobalomin (CK) (Vitamin B12) (Coα- [α- (5.6 dimethylbenzimidazolyl) -Coβ-

cobamycyanide, which can be attributed to biomaterials, was chosen as organic material, since its 

protein molecular complex is the basis of the molecules of dezonuklein and ribonuclenic acid , and its 

corrin ring is similar to the porphyrin ring found in chlorophyll, hemi and cytochrome. 
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Creating a SC 

The organic layers were grown from an aqueous 3% solution of commercial medical material of 

vitamin B12 at room temperature during the corresponding contact time between the solution and the 

structure n+ p. The samples were kept in solution for 10, 20, 40, 60, 80, 100 and 120 minutes. 

As a result, the study of samples using a microscope received a grid, as a result of combining 

by organics filaments the peaks of the pyramids. Already in Fig. 1 (time of deposition of 10 minutes) it 

is visible, as at the separate peaks of pyramids there are points of organic material. In fig. 2 (20 min.) - 

4 (60 min.) It is evident that with increasing deposition time, the number and area of these points 

increases. In fig. 5 (80 min.) Visible mesh that covers almost the entire surface of the sample. 

However, in Fig. 6 (100 min.) Obviously expressed globules appear on the sample surface. 

Thus, the study of morphology of hybrids of vitamin B12-silicon showed a change in morphology 

from points of organic matter through the formation of a grid to globules. 

 

Fig.1. 1-st sample (10 min.) Fig.2. 2-nd sample (20 min.) 

 

 

Fig.3 3-rd sample (40 min) Fig.4. 4th sample (60 min) 

 

Fig.5. 5th sample (80 min.) Fig.6. 6th sample (100 min.) 

 

 

Fig.7. 7th sample (120 min.) 
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The next item was the analysis of light and dark volt-ampere characteristics (VAC) to 

understand the possibility of creating a hybrid SC. The results of some of the samples examined are 

shown in Fig. 8-11.  

 

Fig. 8-11. Light and dark characteristics of 1.4.6 samples respectively 

From Fig. 1-3 it is evident that practically on all VACs there is a photovoltaic region. To 

determine the voltage of idle speed and short-circuit current, the volt-ampere characteristics were 

rebuilt. Photovoltaic VAC regions of the samples obtained are shown in Fig. 12-14. 

 

 

Fig. 12-14 Photovoltaic areas 1.4.6 samples respectively 

 

Table 1. The values of the photoelectric parameters of the received samples of hybrids of 

vitamin В12 - microprofiled silicon. 

№ sample Deposition time, min Isc ,µА Uis , mV 
    

1 10 4 30 
    

2 20 2,7 20 
    

3 40 14 60 
    

4 60 11 60 
    

5 80 7,5 40 
    

6 100 13 60 
    

7 120 2,7 20 
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The values of the specified parameters are summarized in the table1. The data of Table 1 

indicate the presence of a range of deposition time of the organic layer on the silicon substrate of 40 

minutes. (sample number 3) to 100 min. (sample number 6) with an idle voltage Uhh = 60 mV and a 

short-circuit current of Iqz 12 mA. Sample number 5 (80 min.) falls out of this range, possibly due to 

the creation of globes on the surface of the hybrid of vitamin B12 - silicon. 

As a result of the study of the volt-ampere characteristics of the hybrids, vitamin B12-silicon 

shows the change in the efficiency of conversion of solar energy into electric, which may serve to 

further study the hybrids of vitamin B12-silicon in the future. 

 

Conclusions 

An important technological feature of the developed technology for the formation of hybrids is 

the deposition of a chemical bath at room temperature with the optimization of the regime over the 

period of deposition in the transition of the mechanism of growth to the mechanism using the effects of 

self-organization. The technology of chemical deposition is simple, controlled, environmentally friendly. 

According to the results we can say that the possibility of creating a solar cell “silicon-vitamin B12” is, 

and needs to be considered in detail. 

The Fill factor in the manufactured samples was low, which may be the result of many factors 

on which the effectiveness of the SC depends such as: this is probably due to the heterogeneity of the 

wafers; unoptimized contacts; low concentration of solution. 

As a result, we obtain an extended range of tasks for achieving the goal, namely, the minimum 

energy efficiency of the solar cell (10%). New conditions for creating a hybrid may sound like this: to 

improve the method of creating a pattern-surface of a silicon wafer, to increase the concentration of 

the solution of organic matter, to change the way of drawing contacts, to move to wafers of 150-200 

mm in size. 
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У роботі розглянуто двокрокову нелінійну позиційно незалежну калібровку 

магнітометрів для інерціальної навігаційної системи. Виконано математичне 

моделювання та дослідження точності алгоритму. Виконано натурні експерименти та 

перевірку точності для блоку мініатюрних магніторезистивних магнітометрів. На практиці 

виявлено вплив перехресних зв’язків чутливих елементів на точність оцінки кута курсу. 

Сформульовано рекомендації щодо використання розглянутого алгоритму. 

Two-stage nonlinear positional invariant calibration of strapdown magnetometers is 

studied in the paper. Mathematical simulation and investigation of algorithmic accuracy is 

done. Experiments on location were carried out. It was practically verified the accuracy of 

two-stage nonlinear positional invariant calibration of strapdown magnetometers. In practice, 

the influence of cross-links of sensitive elements on the accuracy of the assessment of the 

yaw angle was detected. Recommendations are given for using the considered algorithm. 

Ключові слова: Калібровка, магнітометр, точність. 

Key words: Calibration, magnetometer, accuracy. 

 

Вступ 

Визначення орієнтації тіла в просторі набуває все ширшого застосування – від пілотажних 

приладів літаків та космічних апаратів до використання у задачах повсякденного життя, як 

наприклад, у смартфонах або розважальних відеоіграх. Інерціальні системи орієнтації 

створюються на таких датчиках, як акселерометри та гіроскопи, та спеціалізованих алгоритмах 

комплексної обробки інформації. Гіроскопи та акселерометри створюють, так званий 

інерціальний вимірюваний модуль (англ. IMU – inertial measurement unit), котрий дуже часто 

доповнюють магнітометрами. Такі модулі встановлюють на досліджуваному об’єкті. Інтегруючи 

сигнал з гіроскопа в часі, можна отримати приріс кутового положення. Однак, для оцінки 

орієнтації не достатньо лише гіроскопів, оскільки під час інтегрування з’являється складова 

похибки, яка наростає в часі (дрейф), а також необхідно знати початкове положення об’єкта 

відносно системи координат, зв’язаної із Землею. 

Для визначення початкового положення та компенсації дрейфу гіроскопів використовують 

позиційні датчики: акселерометри – для позиціонування відносно площини горизонту, 

магнітометри – для визначення орієнтації відносно напрямку на магнітну північ. 

Параметри магнітного поля Землі (МПЗ) можуть змінюватися в залежності від місця 

використання приладу через вплив завад із-за магнітотвердих та магнітном’яких матеріалів [1], 
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особливо при використанні в будівлях. Ці завади призводять до неточності роботи інерціальної 

системи орієнтації та повинні бути враховані при калібруванні датчиків. 

Наразі, проводиться розробка інерціальної системи захоплення руху людини, котра 

потребує використання алгоритму позиційно-незалежної калібровки для можливості досягнення 

бажаної точності (1-1.2°) при різних умовах навколишнього середовища. У роботі розглянуто 

метод позиційно-незалежної калібровки магнітометрів та виконано перевірку точності цих 

методів практично.  

Математичне моделювання 

Кожен магнітометр, як датчик, має технологічні особливості виготовлення, у зв’язку з чим 

завжди є певний розкид його параметрів (наприклад, таких, як масштабний коефіцієнт та 

зміщення нульового сигналу) при відсутності впливу магнітного поля. Рівняння вихідного сигналу 

магнітометра описується виразом 

 ,
pm n

B KT C H bp n      (1) 

де B  - вектор вихідних сигналі магнітометра із врахуванням похибок;   - біли й шум; 
p

Cn  - 

матриця напрямних косинусів, що описує перехід від навігаційної системи координат до системи 

координат, зв’язаною із об’єктом установки (далі – зв’язана система координат); b  - зміщення 

нулів виходу, виду: 

    
T

x y zb b b b  , (2) 

n
H  - вектор напруженості МПЗ у точці проведення калібрування, описується рівнянням (3);  та 

  - кути схилення та нахилення МПЗ відповідно. 
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K  - матриця масштабних коефіцієнтів каналів вимірювання 
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m
Tp  - матриця перехресних зв’язків між вимірювальними вісями тріади магнітометрів,  
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Для знаходження параметрів було обрано два нелінійні методи калібровки – двокроковий, 

запропонований D. Gebre-Egziabher [2] та три кроковий, запропонований H Ghanbarpour Asl [3]. 

Двокроковий метод дозволяє оцінити основні параметри – це зміщення нулів та масштабні 

коефіцієнти. Трикроковий дає можливість додатково оцінити перехресні зв’язки між осями 

чутливості. Для перевірки алгоритмічної точності методу проводилося моделювання в 

середовищі Matlab. Для цього було промодельовано рух тіла в просторі та відповідні покази 



146 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

магнітометрів. Після чого за запропонованими методиками знайдені параметри датчиків. 

Результати моделювання приведені в Табл. 1 

 

Табл. 1 Похибка оцінки коефіцієнтів моделі 

Двокроковий метод 

Параметр Відносна похибка [%] Абсолютна похибка 

Зміщення нуля  0.51 0.4642 0.0205   55.75 6.04 1.85  

Масштабні коефіцієнти  0.84 1.53 0.8   1.0179 8.8072 1.123  

Точність після проведення калібровки теоретично повністю задовольняє поставленим 

вимогам. Алгоритм такої калібровки може бути запрограмований і записаний у пам’ять 

мікроконтролера та виконуватися автономно без використання додаткового обладнання.  

 

Методика натурної перевірки 

Для натурної перевірки обрано тривісний магнітометр HMC5853 компанії Honeywell. 

Магнітометр з’єднано з мікроконтролером через комунікаційну шину I2C. Останній збирає дані з 

датчика та передає на комп’ютер шляхом бездротової технології передачі даних Bluetooth.  

Методика перевірки полягала в наступному: корпус приладу, у якому встановлено тріаду 

магнітометрів, встановлювався в площину горизонту та виставлявся відносно магнітної півночі. 

За допомогою поворотного столу, корпус повертався навколо вертикальної осі в діапазоні 360 

градусів. Для спостереженням за відхиленням від площини горизонту поряд з магнітометром 

встановлено попередньо відкалібрований акселерометр. Точність визначення кута курсу 

оцінювалась шляхом порівняння показів відлікового пристрою поворотного столу та значень, 

розрахованих за сигналами магнітометрів, як це робиться в аналітичному компасі. 

В якості поворотного столу було 

використано платформу КПА-5 з точністю 

виставки по ноніусу 6 . Для зменшення 

впливу залізних деталей на вимірювання, 

корпус з чутливими елементами винесено на 

немагнітній каліброваній штанзі на висоту 

приблизно 1,5 м відносно стола КПА-5. 

Експериментальна установка показана на 

Рис. 2. Виставка продольної вісі корпуса (і 

відповідно осей тріади магнітометрів) 

відносно магнітної півночі виконувалась, 

використовуючи магнітний прилад початкової 

виставки артилерійського гірокомпаса типу 

АГ-1. Вибірка даних проводилась через кожні 

20° з часом осереднення 60 с. 

 
 

 

Рис. 2 Експериментальна установка 
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Результати дослідження 

Після проведення калібровки були визначені такі параметри тріади датчиків-магнітометрів: 

 масштабні коефіцієнти: 3 3 3

x y zk 8.025 10 ,k 8.128 10 ,k 6.871 10        ;  

 зміщення нулів 47.5208, 27.8266, 109.4547x y zb b b   .  

 

Рис. 3 Похибка визначення курсу 

 

За виміряними даними оцінено похибку визначення курсу (див. Рис. 3). Максимальна 

похибка визначення курсу сягає 11.23°, що не відповідає поставленим вимогам (не більше 1.2°). 

Висновки 

Розглянутий в роботі метод калібровки не дозволяє в повній мірі визначити всі параметри 

датчиків та не може бути використаний, як остаточний. Наявна похибка в 11.2° випливає через 

наявність у магнітометрів перехресних зв’язків між осями чутливості. Це означає, що для 

повноцінної калібровки необхідно проводити додаткову калібровку коефіцієнтів перехресного 

зв’язку. Рекомендовано використовувати розглянуту методику для проведення місцевої 

калібровки. 
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УДК 621.314 

 

ВПЛИВ КОРЕКЦІЇ КОЕФІЦІЄНТА ПОТУЖНОСТІ НА ККД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ 

НАПРУГИ 

 

О.Ю. Лукашев  

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: alexlukashev@gmail.com 

 

Проблема низького коефіцієнта потужності актуальна при роботі із будь-якою 

мережею змінного струму. При підключенні до мережі реактивного навантаження 

відбувається спотворення гармонічного спектру струму та зміщення фази струму 

відносно напруги. Дане явище характеризує коефіцієнт потужності, підвищення якого 

призводить до більш ефективного використання джерела живлення 

У даній статті, шляхом програмного моделювання та аналізу роботи коректорів 

коефіцієнта потужності (ККП), проаналізовано способи підвищення ККД перетворювачів 

шляхом корекції коефіцієнта потужності. 

The problem of low power factor is relevant when we working with any AC network. 

When connecting to the network of reactive load, a distortion of the harmonic current spectrum 

and displacement of the current phase relative to the voltage occurs. This phenomenon 

characterizes the power factor, the increase of which leads to more efficient use of power 

supply. In this paper, by means of software modeling and analysis of the power factor 

correction function (PFC), methods of increasing the efficiency of the transducers by means of 

the correction of the power factor are analyzed. 

Ключові слова: Реактивна складова, ККП, ККД 

Key words: Reactive component, PFC, efficiency 

 

Вступ 

Потреба у розробці та використанні коректорів коефіцієнта потужності (ККП) у сучасних 

імпульсних джерелах живлення значно зросла із поширенням контролерів виконаних на 

інтегральних схемах, що наразі широко використовуються [1]. 

Також, необхідність корекції коефіцієнта потужності пов’язана із появою нового стандарту 

IEC-61000-3-2, що визначає допустимі норми щодо гармонічного спектру струму для заданої 

потужності. Вимоги стали більш жорсткими, що робить доцільним використання ККП не лише 

для підвищення КПД пристрою, але і для відповідності встановленим стандартам. Вплив 

використання пасивного та активного ККП на рівень гармонік струму проілюстровано на рис. 1 

[2]. 
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Рис. 1. Спектр вхідних гармонік струму пасивного та активного коректорів у 

порівнянні із стандаром IEC-6100-3-2 

 

Найпростішим прикладом пасивного ККП є діодно-конденсаторна схема. Основним 

плюсом пасивних коректорів є дешевизна, проте вони не є універсальними, зокрема для 

малопотужних джерел живлення (клас С) вони не задовольняють стандарт IEC-61000-3-2. 

Основним завданням даної статі було визначення залежності між коефіцієнтом корисної 

дії (ККД) перетворювача та коефіцієнтом потужності, підбір найбільш раціональної (з точки зору 

ККД) топології перетворювача та аналіз способів підвищення ККД шляхом корекції коефіцієнта 

потужності.  

 

Активні коректори коефіцієнта потужності 

Коефіцієнт потужності визначається як відношення корисної потужності до добутку 

середньоквадратичних значень струму та напруги і для ідеальної системи дорівнює [3]: 

.

. . .
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                                                         (1)                                                     

Для реальних систем коефіцієнт потужності має дві складові: складову зміщення фази 

струму відносно напруги при наявності реактивного характеру навантаження (Displacement 

Factor) DispF [2], і складову, що характеризує гармонічне спотворення форми струму (Distortion 

Factor) DF. 

При наявності реактивної складової: 
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При гармонічному спотворенні форми струму: 
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Де THD (Total Harmonic Distortion) – середньоквадратична сума паразитних гармонік (для 

синусоїдального сигналу THD=0). 

При апроксимації форми струму до прямокутних імпульсів із коефіцієнтом заповнення K,  

враховуючи що K лежить в межах (0,0.5]: 

   
. .

.. . .
.
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                                    (5) 

Коефіцієнт потужності є результатом дії DF та DispF і дорівнює: 
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                                                      (6) 

Тоді зв’язок між КПД та ККП можна виразити наступним відношенням: 
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                                                             (7) 

Метод боротьби із фазовим зсувом відомий уже давно і часто використовується – 

увімкнення до мережі конденсатора який створює рівну по величині та протилежну по знаку 

реактивну складову, яка компенсує дію індуктивного навантаження і нівелює фазовий зсув [1]. 

Для боротьби з імпульсним споживанням струму необхідно використовувати активний ККП. 

При моделюванні активного ККП допускається використання різних топологій 

перетворювачів напруги. У середовищі програми Power Stage Designer Tool шляхом 

моделювання роботи різних топологій перетворювачів змінного струму було визначено ККД  та 

рівень пульсацій струму на їх виході (табл.1). 

 

Таблиця 1 – Порівняння ККД перетворювачів, побудованих за різними топологіями 

Топологія ККД, % Рівень пульсацій, % 

Понижуючий 0.952 5.26 

Підвищуючий 0.971 4.34 

Зворотньоходовий 0.95 6.48 

  

Рівень пульсацій вихідного струму для стандарту IEC-61000-3-2 (клас С) не повинен 

перевищувати 5%, Найефективнішим є ККП на основі підвищуючого AC/DC перетворювача. 

Функціональну схему джерела живлення змінного струму із використанням активного ККП 

зображено на рис. 2.  
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Рис.2. Функціональна схема джерела живлення змінного струму з підвищуючим ККП  

 

У середовищі програми Multisim було створено модель схеми ККП на основі підвищуючого 

перетворювача напруги, рис. 3. 

 

Рис.3. Модель схеми ККП на основі підвищуючого перетворювача у середовищі Multisim 

 

ККД такого перетворювача із урахуванням корекції коефіцієнта потужності становить 0.92  

при ККП=0.95, у той час як ККД перетворювача без корекції при ККП = 0.5 становить 0.49. 

Спектр вхідних гармонік струму із запасом задовольняє стандарту  IEC-61000-3-2 (клас С), 

рис. 4. 
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Рис.4. Спектральний склад вхідного струму перетворювача 

 

Використання даного перетворювача є доцільним при побудові джерел живлення, його 

недоліком є відносна дороговизна у порівнянні з використанням зворотньоходової топології зі 

спільним ключем та відсутнім вхідним конденсатором, та при його використанні слід зважати на 

необхідний рівень пульсацій вихідного струму. 

 

Висновки 

Наявність ККП підвищує ККД імпульсних джерел живлення оскільки ККП дозволяє зменшити 

згубний вплив імпульсного споживання струму. Найефективнішим, з точки зору ККД, було визнано  

коректор на основі топології підвищуючого перетворювача. Використання ККП дозволяє 

встановити спектр гармонік вхідного струму у відповідність до стандарту IEC-61000-3-2, що 

робить доцільним його використання у високоефективних джерелах живлення.  
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СЕКЦІЯ №4 «КОНСТРУЮВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ 

АПАРАТУРИ» 

УДК 004.773 

СИСТЕМА НАДІЙНОЇ ПЕРЕДАЧІ ПОТОКОВОГО ВІДЕО ЧЕРЕЗ ETHERNET ПРОТОКОЛ 

В.І.Марченко, А.Ю.Варфоломєєв, к.т.н. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: 

valera.marchenko96@gmail.com 

Запропоновано систему надійної передачі потокового відео через Ethernet 

протокол. Система основана на емуляції GigE Vision камери за допомогою відкритої 

бібліотеки Aravis та API Video4Linux. Запропоновано шляхи вдосконалення даної системи 

для отримання вищої швидкодії та меншої затримки при передачі відеопотоку. 

The system for robust transmission of videostream over Ethernet was proposed. The 

system is based on the Aravis open source library and Video4Linux API and emulates the GigE 

Vision camera. The ways of the system improvements in terms of achieving its higher 

performance and decreasing the frame delay delivery are suggested. 

Ключові слова: Програмно-апаратний комплекс, потокове відео, Ethernet. 

Key words: software-hardware complex, video streaming, Ethernet. 

Вступ 

При організації відеоспостереження та побудові промислових систем комп’ютерного зору 

майже завжди виникає задача передачі відеоданих із віддалених камер до кінцевого 

користувача чи автоматизованої системи аналізу відео. При цьому поява затримок, спотворень 

чи втрати кадрів може призводити до непередбачуваних та навіть небезпечних ситуацій. У 

зв’язку з цим, до засобів передачі відеопотоку, що застосовуються в задачах комп’ютерного 

зору, висуваються особливі вимоги щодо надійності та швидкодії. Через ці вимоги далеко не всі 

наявні на ринку рішення підходять до застосування у реальних системах комп’ютерного зору. 

Таким чином, метою даної роботи є створення прототипу системи, яка б задовольняла 

вимогам високої швидкодії та надійності віддаленої передачі відеопотоку. 

Інтерфейси передачі відеоданих 

Сьогодні на ринку представлено багато рішень для передавання відеосигналу через різні 

інтерфейси як аналогові (PAL, NTSC) так і цифрові (USB, Ethernet, FireWire). Порівняння переваг 

та недоліків представлені у таблиці 1 [1, 2]. 

Як видно з табл. 1, аналогові інтерфейси не забезпечують можливості передачі якісного 

зображення. Цифрові інтерфейси, такі як USB та FireWire мають обмеження по довжині каналу 

передачі на рівні 5-10 м, що є недостатнім у ряді задач, зокрема при реалізації систем 

комп’ютерного зору у промислових цілях. Більш цікавим в цьому відношенні є технологія 

Ethernet. Вона підтримується більшістю сучасного обладнання, має дальність надійної передачі 

інформації без застосування активних засобів підсилення (відновлення) сигналу на рівні 100 м 

та є доступною, оскільки широко застосовується для побудови звичайних локальних мереж. 
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Таблиця 1. Порівняння характеристик інтерфейсів передачі відеосигналу 

Інтерфейс Переваги Недоліки 
   

Аналоговий 
Відносно висока завадостійкість, 

Низька якість та обмежена 
можливість побудови довгих ліній 

(PAL/NTSC) роздільна здатність зображення 
передачі відео   

   

 Висока швидкість та якість зображення,  

USB дуплексна передача, можливість Обмеження довжини кабелю 

 живлення камери  
   

 
Висока швидкість, дуплексна передача, 

Складність апаратної реалізації, 
 

низька надійність передачі 
Ethernet можливість живлення камери, висока 

стиснутого відеосигналу в  
розповсюдженість  

реальному часі   
   

FireWire Висока швидкість передачі даних Обмеження довжини кабелю 

   

Серед існуючих рішень, які використовують технологію Ethernet [2] можна виділити IP- та 

GigE Vision камери. Майже всі IP-камери виконують передачу відеопотоку у стиснутому форматі, 

що призводить до появи додаткових накладних витрат на кодування та декодування, і як 

результат зниження швидкодії отримання кадрів, більш того пошкодження навіть незначної 

частини стиснутого потоку при передачі може призводити до псування цілого або навіть 

декількох кадрів. Камери, що відповідають стандарту GigE Vision [3] не стискають відеопотік, 

тому не володіють характерними для IP-камер недоліками. Натомість вони потребують 

швидкісних каналів передачі (1 Гбіт/с), побудова яких на даний момент не представляє жодної 

складності. З огляду на переваги технології GigE Vision, надалі запинимось на її дослідженні. 

Реалізація прототипу системи передачі відеосигналу 

Для реалізації прототипу пристрою передачі відеоданих за допомогою технології GigE 

Vision пропонується використати вільну бібліотеку з відкритим кодом, що називається Aravis [3]. 

Користуючись модулем fake_camera цієї бібліотеки та можливостями прикладного програмного 

інтерфейсу Video4Linux [5], можна створити емулятор GigE Vision камери, який за допомогою 

веб-камери, по USB інтерфейсу надсилатиме справжні відеокадри через Ethernet до кінцевого 

користувача так, начебто така передача ведеться з реальної камери. Структурна схема 

запропонованого емулятора наведена на рис. 1 

 

Рис. 1. Структурна схема системи передачі відеосигналу 

На рисунку 2 показано вікно вбудованого переглядача відео бібліотеки Aravis, до якого 

передається відеопотік від розробленого прототипу камери. 
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Рис. 2. Відображення отриманого від прототипу камери відеопотоку 

В результаті тестування прототипу було помічено, що відео передається із затримкою та 

має низьку частоту кадрів. В ході експериментів, порівнюючи швидкодію відображення 

відеопотоку на локальному комп’ютері із потоком переданим через мережу, було встановлено, 

що основною причиною низької швидкодії є та частина системи, яка відповідає за захоплення 

самого відео (веб-камера та підсистема Video4Linux). Це викликано тим, що підсистема 

Video4Linux на тестовій платформі очікує повний кадр від камери, створюючи таким чином 

додаткову затримку, а сама камера має низку частоту оновлення кадрів. 

Щоб впевнитись, що відео без стиснення може передаватись по мережі без значних 

затримок, проведемо аналіз пропускної здатності каналу, для чого скористаємось формулою: 

MTU
С m n K f

MTU N
    


 (1) 

де С – пропускна здатність; m – висота зображення; n – висота зображення; K – кількість 

біт, що кодують один піксель; f – частота кадрів; MTU – максимальний розмір даних в одному 

пакеті в байтах; N – кількість службової інформації в байтах. 

Так згідно формули (1), для передачі кадрів роздільною здатністю 1024×1024 пікселів, при 

відповідності одного пікселя одному байту інформації (K = 8 біт) і частоті відео 30 кадрів/с, а 

також враховуючи, що передача згідно стандарту GigE Vision [3] здійснюватиметься з 

використанням протоколу UDP при стандартних значеннях MTU = 1500 байт і розмірі службовою 

інформації в 28 байт (8 байт на UDP-заголовок і 20 байт на IP-заголовок), необхідна величина 

пропускної здатності каналу складатиме приблизно 257 Мбіт/с. Даний показник не перевищує 

фізичної пропускної здатності мережі в 1 Гбіт/с, а отже дозволяє передавати мегапіксельні 

зображення без затримок та втрати кадрів. 

Напрямки подальшого вдосконалення системи 

Щоб подолати наведені в попередньому розділі недоліки пов’язані з затримкою передачі 

відео та низькою частотою кадрів, пропонується замінити змінити структуру системи передачі 

(рис. 3). В ній веб-камера та прикладний програмний інтерфейс Video4Linux замінюються 

безпосередньо на відеосенсор, з якого зображення через контролер прямого доступу до пам'яті 

(DMA) або спеціалізований апаратний модуль передаватиметься до ОЗП камери. При 

раціональній реалізації даної технології можна досягти по-фрагментної передачі кадру, не 

очікуючи його повного отримання із сенсора, що може дозволити суттєво знизити затримку 

передачі відеопотоку. 
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Рис. 3. Структурна схема вдосконаленої системи передачі відеосигналу 

Для реалізації даного вдосконалення пропонується декілька шляхів: 

Використання системи на кристалі. На ПЛІС створюється контролер пам'яті, який по 

перериванню від сенсора зчитує пакет пікселів і записує його в буфер. Після заповнення буферу 

пакет пікселів відправляється через бібліотеку Aravis по UDP каналу до кінцевого користувача. 

Перевагами такого способу є швидкість роботи контролеру доступу пам’яті, а недоліком – 

складність реалізації програмно-апаратної частини на системі на кристалі. 

Використання готової підсистеми захоплення відео системи на кристалі з процесорним 

ядром ARM. Перевагою є вища простота реалізації системи. Недоліком є нижча гнучкість, яка 

визначається функціональністю конкретної підсистеми захоплення відео. 

Висновки 

Представлено прототип системи передачі потокового відео по протоколу Ethernet, що є 

аналогом GigE Vision камери. Система реалізована на основі API Video4Linux та бібліотеки 

Aravis. Встановлено, що API Video4Linux обмежує швидкодію системи, знижуючи частоту кадрів 

та додаючи затримку при захопленні відео. 

Запропоновано варіанти подальшого вдосконалення системи для підвищення швидкості 

передачі даних та зниження затримки, які, зокрема, полягають у використанні або 

спеціалізованих DMA контролерів на ПЛІС, або підсистем захоплення відео на системах на 

кристалі з процесорним ядром ARM. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВІЗУАЛЬНОГО ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ЛІЧИЛЬНИКА 

 

Д.М.Сваха, А.Ю.Варфоломєєв, к.т.н. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: svahadima@gmail.com 

 

Запропоновано систему для автоматичного візуального зняття показань з 

лічильників. Розглянуто загальну структуру даної системи, а також розроблено одну з її 

складових - процедуру виявлення області показань лічильника. Дану процедуру 

реалізовано на основі виявлення границь та перетворення Хафа. У середовищі Matlab 

проведено моделювання розробленої процедури та підтверджено її працездатність на 

реальних зображеннях. 

Proposed a system for automatic visual checking of indicators from meters. Considered 

the general structure of this system and developed one of its components - the procedure of 

detecting the area of indicators of the meter. This procedure is implemented on the basis of 

border detection and Hough transform. In the Matlab environment, the simulation of the 

developed procedure was carried out and its performance on the real images was confirmed.  

Ключові слова: показання лічильника, розпізнавання, перетворення Хафа, 

детектування прямокутників. 

Key words: Indicators of meter, recognition, Hough transform, detection of rectangles. 

Вступ 

Облік спожитих енергоресурсів - це проблема, яка посідає важливе місце у 

повсякденному житті більшості сучасних домогосподарств. Автоматизований контроль зняття 

показників лічильника грає значну роль у прискоренні та спрощенні підрахунків спожитих 

ресурсів. Для того аби вдосконалити вже розроблену технологію, можливо впровадити в неї 

розпізнавання циферблату лічильника. 

Якщо лічильник електронний, то автоматизувати зняття показань відносно просто - в 

нього можна додати відповідний блок зв’язку, наприклад, по каналу Bluetooth, ZigBee, NFC тощо 

[1]. Якщо лічильник механічний, то піти аналогічним шляхом буде набагато складніше, оскільки 

доведеться вбудовувати електронно-механічний перетворювач, додавати джерела живлення і 

лише потім блок зв’язку. Це, очевидно, зробить неефективним використання механічних 

лічильників, позбавляючи їх основних переваг над електронними, які полягають у наступному: 

механічні лічильники простіші у виготовленні, дешевші, не потребують додаткових джерел 

живлення та інколи можуть бути безпечнішими (наприклад, у випадку з газом). Крім того, 

механічні лічильники є більш поширеними - більшість домогосподарств у нашій країні обладнані 

саме ними. Таким чином, виникає задача розробки альтернативних способів зняття показань 

механічних лічильників. Цьому питанню і присвячено дану роботу, в який пропонується, для 

того, щоб реалізувати автоматичне зняття показників лічильника застосовувати методи 

візуального розпізнавання циферблату лічильника. Сама система розпізнавання може бути 

реалізована на сучасному телефоні, які наявні у більшості сучасних домогосподарств та (або) 
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контролерів, що проводять звірку показань. 

Метою даної роботи є удосконалення пристрою автоматичного зняття показників 

лічильника системою розпізнавання графічних образів. 

Загальна структура алгоритму розпізнавання показань лічильника 

Алгоритм розпізнавання показань лічильника з отриманого зображення може бути 

представлена схемою наведеною на рисунку 1. 

 

Блоки схеми виконують наступні підзадачі: 

• Блок детектування області показань передбачає виконання пошуку на зображенні області, 

яка містить показання лічильника. В загальному випадку даний блок може бути 

реалізований процедурами розпізнавання на основі статистичного навчання, нейронних 

мереж або спеціальних процедур основаних на морфологічному аналізі, виявленні та 

аналізі ліній тощо. Детальніше даний блок розглянуто в наступному розділі. 

• Сегментування області показань передбачає виділення фрагменту зображення, яке містить 

область показань лічильника. При цьому за необхідності виконується повертання 

зображення, щоб розмістити область показань строго горизонтально, нормалізація її 

яскравості та розміру, а також поділ області на частини, які відповідають окремим цифрам. 

• Блок розпізнавання виконує остаточне розпізнавання кожної з цифр, зображення яких були 

отримані блоком сегментації. Даний блок доцільно реалізувати на основі методів 

розпізнавання, а саме нейронних мереж. 

Оскільки повна структура алгоритму розпізнавання досить складна, в даній роботі детально 

зупинимось на одному її компоненті - блоці детектування області показань лічильника. 

Детектування області показань 

Виявлення області показань лічильника можна виконувати багатьма способами. Для цього 

можна використовувати, наприклад, статистичні класифікатори або нейронні мережі, однак такий 

підхід потребуватиме створення значної навчальної вибірки. В рамках даної роботи це буде важко 

здійснити, тому для реалізації блока детектування було вирішено зупинитись на підході 

основаному на виявленні ліній. Такий підхід можна застосовувати, оскільки область показань 

механічних лічильників має чітко виражену прямокутну форму. Для пошуку ліній доцільно 

використати так зване перетворення Хафа [1, 2]. Перетворення Хафа - це спеціальний метод, 

який застосовується для пошуку елементів зображення, таких як лінії, кола, еліпси, параболи або 

інші прості геометричні фігури. Даний метод оснований на процедурі голосування, яка 

застосовується до простору параметрів геометричної фігури. Для ліній в якості параметрів обирається їх 

кут нахилу та зсув відносно початку координат. Процедура голосування виконується 

у спеціальному акумуляторному масиві, який має розмірність рівну кількості параметрів та розміри 

виходячи з точності необхідної для визначення даних параметрів. Так у випадку з лініями 

розмірність акумуляторного масиву буде рівною двом, причому по одній координаті масиву 

відкладатимуться кути нахилу ліній із необхідним кроком точності, а по іншій - відстані від початку 

координат. Далі обирається якась конкретна пара параметрів та перевіряється скільки пікселів у 

 

Рис.1. Структура алгоритму розпізнавання 
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Рис.2. Процедура виявлення області показань лічильника 

вхідному зображенні належать лінії із такими параметрами. Потім ця кількість заноситься в 

акумуляторний масив. Очевидно, що точки з великими значеннями в акумуляторному просторі 

відповідатимуть певним відрізкам ліній. Таким чином, визначаючи локальні максимуми в 

акумуляторному масиві можна з його допомогою визначити параметри рівних ліній наявних на 

зображенні (кут нахилу, відстань від початку координат, довжина). 

Перетворення Хафа зазвичай працює із двійковими зображеннями, які містить виділені 

границі. Таким чином, перед його застосуванням необхідно виконати пошук границь на зображенні, 

для чого можна скористатись будь-яким відомим методом, наприклад, методом Кенні [1, 2]. 

Оскільки, після застосування перетворення Хафа буде виявлено багато різних ліній, серед них слід 

виділити ті, що можуть належати області показань. Для цього передбачено окрему процедуру 

відбору. Повна схема процедури виявлення області показань лічильника показана на рис. 2. 

 

 

На рис. 3 наведено результат застосування процедури пошуку ліній за допомогою даної процедури. 

 

 

Рис.3. Ілюстрація процедури виявлення ЛІНІЙ. Зліва направо: вхідне зображення, виявлення 

границь методом Кенні, виявлення ліній за допомогою перетворення Хафа 

 

Як видно з рис. 3 на реальному зображенні детектується велика кількість ліній. Щоб знайти 

серед них ті, що відповідають області показань, можна ввести деякі евристичні правила, зокрема: 

- Лінії області показань належать прямокутнику, тому якщо вони мають приблизно 

однакову довжину (відповідають протилежним сторонам прямокутника), вони також 

мають бути паралельними. Паралельність та приблизна рівність довжин легко 

перевіряються через параметри, які безпосередньо визначає перетворення Хафа. 

- Співвідношення довжин даних ліній до відстані між ними має лежати в певних межах. 

Встановлено, що дане співвідношення знаходиться в межах від 4 до 7. 

- Кут між векторами, один з яких задає напрямок лінії, а інший сполучає кінці протилежних ліній має 

бути приблизно прямим, тобто: 
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a b

a b
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arccos , 


 

де a b,  - позначає скалярний добуток векторів a  та b ; a  - позначає довжину вектора. Кут   

повинен знаходитись в межах від 87 до 93 градусів. 

На рисунку 4 показано результат застосування запропонованої процедури, реалізованої в 

середовищі Matlab до реальних зображень лічильників. 

 

Рис.4. Детектування області показників 

 

Висновки 

В роботі запропоновано систему автоматичного візуального розпізнавання показань 

механічних лічильників. Система має модульну структуру та складається з трьох блоків: 

виявлення області показань, її сегментації та остаточного розпізнавання показань. 

Детально розглянуто блок виявлення області показань. Даний блок запропоновано 

реалізовувати на основі детектування границь методом Кенні із подальшим пошуком ліній за 

допомогою перетворення Хафа. Визначено характеристики та співвідношення для ліній, які 

належать границям області показників. Цим показниками є паралельність ліній, більш-менш 

однакова їх довжина, специфічне співвідношення довжини до відстані між лініями, а також 

прямий кут між лінією та вектором, що сполучає початки ліній. На основі зазначених показників 

можна надійно виявляти область показників, що підтверджено експериментами на реальних 

зображеннях. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНО-АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ НА 

БАЗІ БІНАРНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

Фіалко О.І. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: alexxjoker96@gmail.com 

 

Метою даної роботи є створення програмно-апаратного комплексу для 

розпізнавання образів. В статті описано принцип дії комплексу, головні переваги та 

недоліки. Визначено важливість даної розробки в умовах сучасних інформаційних 

технологій. 

The aim of this work is to design a software-hardware complex for pattern recognition. 

The article presents the principle of the complex, the main advantages and disadvantages. The 

importance of this development in the conditions of modern information technologies is 

determined. 

Ключові слова: Програмно-апаратний комплекс, бінарні нейронні мережі, розпізнавання 

образів. 

Key words: Software-hardware complex, binary neural networks,  pattern recognition. 

 

Вступ 

Нейронні мережі – одне з найперспективніших направлень в розробці систем штучного 

інтелекту. Основна область їх застосування – прогнозування, прийняття рішень, розпізнавання 

образів, аналіз отриманих даних. Задачі, які вони можуть вирішувати базуються на процесі 

навчання та коригуванні помилок, кінцевих результатів, що займає відносно багато часу. Тому 

оптимізація алгоритмів навчання та обробки даних є основною проблемою в цьому напрямі. 

Одним із таких рішень може бути перехід від згорткових та повнозв’язних нейронних 

мереж до бінарних. Вони відрізняються тим, що вхідними і вихідними даними є набори бітів, а 

нейрони реалізують функції декількох змінних. Мережі такого типу значно відрізняються від 

мереж персептронного типу і дають такі переваги як менше кінцеве число варіантів повного 

перебору функції мережі, отже значно зменшують час навчання, та порівнянну простоту 

апаратної реалізації. 

Метою роботи є розробка програмно-апаратного комплексу розпізнавання образів, який має 

значно менший час навчання та простіший в апаратній реалізації, а отже має меншу ціну ніж аналоги. 

 

Принцип роботи мережі 

В штучних мережах персептронного (рис. 1) типу усі нейрони сусідніх шарів зв’язані один з 

одним. Це пов’язано з тим, що перед початком навчання невідомо які нейрони у створюваній 

мережі зв’язані між собою, тому ця проблема вирішується примітивним чином – зв’язок «усі-з-
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усіма». Це зменшує час пошуку необхідних зв’язків, але назвати його оптимальним важко, 

оскільки ця цифра сягає декількох тижнів. 

 

Рис.1 Приклад НМ з 3-ма шарами 

Одночасний зв’язок всіх нейронів сусідніх шарів можна представити у вигляді 

послідовності зв’язку пар нейронів. Тобто для мереж персептронного типу, кожен нейрон можна 

представити як нейрон, що приймає дані тільки від 2 других нейронів. Накладається умова, що 

достатньо обмежитись сусідніми нейронами, а потім поступово зменшувати помилку функції 

навчання. 

Цей принцип лежить в основі бінарної НМ, яка представлена на рис.2. Вхідні і вихідні дані 

цієї матриці – це двійкові чотирьох-компонентні вектори. Кожна клітинка матриці це нейрон з 

функцією декількох змінних. Вона має горизонтальну і вертикальну «перегородки», які 

відділяють її від сусідних комірок і визначають як будуть рухатися дані. Для того щоб уникнути 

граничних розрядів даних, перша і остання клітинка в рядку логічно зациклені. 

 

Рис.2 Приклад бінарної матриці з 3-х рядків на 4-х двійкових входів/виходів 
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Матриця утворюється шляхом поетапного конструювання. Якщо даний набір рядків не 

вирішує задачу, створюються нові, до тих пір поки цільова функція не буде досягнута. Якщо на 

протязі декількох кроків система не наближається до необхідного результату або цільова 

функція не змінюється, то блок руйнується. 

Функція нейрону F, в залежності від наявної конфігурації перегородок і внутрішніх 

констант має відповідати наступним вимогам: 

1) Мати можливість передавати дані без змін 

2) Мати можливість передавати константу (0 або1) без вхідних даних 

3) Не повинна залежати від послідовності застосування вхідних даних від сусідніх 

нейронів, тобто нейрон видає результуюче значення від всіх входів, які прийшли на 

вхід одночасно 

Один з варіантів такої функції може бути виключне АБО (XOR). Але виникає питання, яка 

двійкова функція нейрона f буде найкращою для навчання матриці. Очевидно, що для цього 

потрібна функція, яка має властивість функціональної повноти [4] для рядка матриці в заданому 

наборі параметрів. В цьому випадку можна майже повністю гарантувати знаходження матриці з 

нульовою помилкою навчання. Для пошуку помилки навчання будується дерево оптимізації, що 

займає деякий час і ресурс і є недоліком даного типу мереж. 

 

Реалізація комплексу розпізнавання 

Для реалізації комплексу, система повинна включати такі блоки як: 

 Датчики (камера, база даних) для зчитування навколишнього середовища 

 Механізм попередньої обробки (фільтрування від шумів та спотворень) 

 Механізм вибору функції (ручний або автоматизований) 

 Алгоритм класифікації 

 Набір навчальної вибірки з раніше класифікованих чи описаних елементів 

 

Рис.3 Базова система розпізнавання образів 

 

На вхід системи потрапляють зображення, які можуть надходити з камери, яка підключена 

до FPGA або програмно завантажені у внутрішню пам’ять (RAM). Далі отримані зображення 

піддаються попередній обробці, після чого відбувається алгоритм класифікації, який базується 

на попередньо натренованій мережі набором навчальної вибірки. 
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Висновки 

Описано комплекс розпізнавання образів на базі бінарної нейронної мережі, основні блоки 

та механізми реалізації. Головною перевагою даного способу розпізнавання образів є значно 

менший час навчання та менші апаратні ресурси, що відповідно зменшує вартість системи в 

цілому. Наступним етапом роботи буде моделювання даного способу розпізнавання образів. 
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АПАРАТНИЙ МОДУЛЬ ПРИСКОРЕННЯ ХЕШ-ФУНКЦІЇ CURL В КРИПТОВАЛЮТІ IOTA 

 

С.О. Сачов, Є.В. Короткий 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: sergiosachov@gmail.com 

 

В роботі розглянуто реалізацію модуля апаратного прискорення криптографічного 

алгоритму Curl в криптовалюті IOTA. Досліджена обчислювальна потужність 

розробленого рішення. Отримані результати порівняно з результатами програмної 

реалізації алгоритму. Показано шляхи для подальшого апаратного прискорення 

алгоритму Curl. 

In this work described realization of the module for hardware acceleration of crypto 

algorithm Curl for IOTA cryptocurrency. Computational power of the developed solution was. 

Obtained results are compared with results of software algorithm implementation. The paths 

for the further hardware acceleration of the Curl algorithm are shown. 

Ключові слова: криптографічний алгоритм, Curl, IOTA, PoW, «Криптографічна губка», 

апаратне прискорення, хеш. 

Key words: crypto algorithm, Curl, IOTA, PoW, «Sponge construction», hardware acceleration, 

hash. 

 

Вступ 

В сфері інформаційних технологій важливу роль відіграє швидкість обробки інформації та 

захист від несанкціонованого доступу до неї. Для вирішення проблем захисту вже розроблено велику 

кількість криптографічних алгоритмів, базуючись на яких проводиться розробка криптовалют. 

Зокрема, криптовалюти IOTA, особливістю якої є можливість проведення мікротранзакцій без плати 

комісії для Internet of Things (IoT) технологій [1]. 

При проведенні IOTA транзакції необхідно виконати етап Proof of Work (PoW) для захисту від 

спаму та DoS-атак [2]. Дана операція в криптовалюті IOTA виконується за допомогою хеш-функції 

Curl, що базується на конструкції «криптографічної губки» (Sponge Construction) [3]. Під час операції 

PoW ітеративно розраховується хеш-функція Curl від IOTA транзакції для різних значень поля nonce, 

доки не буде досягнута задана кількість нулів у старших бітах результату хеш-функції. При цьому 

гостро постає питання часу обробки таких транзакцій, оскільки обчислювальна складність 

програмного розрахунку хеш-функції Curl є високою. 

Апаратне прискорення алгоритму Curl дозволить підвищити не лише швидкість обробки 

транзакцій в мережі IOTA, а і надійність всієї системи за рахунок збільшення перевірених транзакцій 

за одиницю часу. 

Наведене вище визначає актуальність проведення досліджень в напрямку апаратного 

прискорення розрахунку хеш-функції Curl, що і є метою даної публікації. 

Принцип роботи схеми 

Як було зазначено, алгоритм Curl побудований на конструкції «криптографічної губки» (рис.1). 

Ще однією його особливістю є використання трійкової арифметики (trits та trytes) заміть звичайної 

двійкової системи числення, що збільшує кількість можливих варіантів при меншій розрядності і 

робить алгоритм більш надійним [4].  
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Рис. 1. Конструкція «криптографічної губки» в алгоритмі Curl 

В конструкції «криптографічної губки» хеш-функції Curl існує дві фази: 

Absorbing – фаза «вбирання», використовує функцію трансформації (на рис. 1 зображена як F) 

для кожного блоку даних транзакції, накопичуючи інформацію в регістрі стану. 

Squeezing – фаза «вижиму», також використовує функцію трансформації F, проте, на відміну 

від фази «вбирання», після кожного виконання функції F повертає на вихід по одному блоку даних 

результату. 

Функція трансформації F полягає в ітеративній заміні даних регістру стану на дані з відомого 

списку констант. При цьому розмір регістру стану втричі більший за розмір блоку даних на 

вході/виході. 

Зважаючи на вище викладене, запропоновано апаратну реалізацію хеш-функції Curl відповідно 

до структури, зображеної на рис. 2. 

 

Рис. 2. Структурна схема апаратної реалізації алгоритму Curl 

Структурна схема прискорювача містить наступні блоки: 

Регістр TRUTH_TABLE – зберігає константи, наведені в табл. 1,  для функції трансформації 
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Таблиця 1. Значення регістру TRUTH_TABLE 

Розряди регістру Значення 

  
[1:0] 1 

  
[3:2] 0 

  
[5:4] -1 

  
[7:6] 1 

  
[9:8] -1 

  
[11:10] 0 

  
[13:12] -1 

  
[15:14] 1 

  
[17:16] 0 

  

 

Регістр State – внутрішній регістр схеми розрядністю 1458 біт, призначений для прийому блоків 

транзакцій, видачі розрахованих блоків на вихід та зберігання проміжних розрахунків в кінці кожного 

раунду обчислень. 

Регістр New_state – внутрішній регістр схеми розрядністю 1458 біт, використовується на 

кожному такті обчислення нових блоків транзакцій. 

Регістри New_trit та Prev_trit – внутрішні регістри розрядністю 2 біта, які зберігають нове та 

попереднє значення trits з на кожному такті обчислень (кожен trit може приймати значення -1, 0, 1). 

Таймер 1 – таймер з модулем рахунку 81 та частотою clk / 729 (де clk – тактова частота роботи 

схеми), призначений для підрахунку раундів обчислень. 

Таймер 2 – таймер з модулем рахунку 729 та частотою clk, призначений для вибору trit, який 

буде замінюватись в регістрі New_state. 

Схема для Index регістру – призначена для генерації значення Index, що використовується для 

вибору trit з регістру New_state або State, який необхідно зберегти для подальших обчислень. 

Значення розраховуються на кожному такті наступним чином: початкове значення при запуску 

функції трансформації рівне 0. При кожному наступному такті значення порівнюється із числом 365 і, 

якщо значення менше цього числа, до нього додається число 364, в іншому випадку – віднімається 

число 365. 

Схема вибору trit з TRUTH_TABLE – схема, яка генерує індекс константного trit, яким буде 

замінено trit в регістрі New_state. Обчислюється також на кожному такті. 

Принцип роботи запропонованої схеми полягає в наступному: на кожному раунді обробки 

блоку транзакції відбувається 729 обчислень, після кожного з яких один trit з регістру New_state 

замінюється на один з дев’яти trits з регістру TRUTH_TABLE. В кінці раунду значення регістру 

New_state перезаписується в регістр State. Після виконання 81 раунду обчислень в першу 

третину регістру State записується новий блок даних транзакції і всі дії повторюються. 

Після виконання операцій над усіма блоками даних IOTA транзакції фаза «вбирання» 

закінчується і наступає фаза «вижиму». Результат розрахунку хеш-функції Curl береться з 

першої третини регістру State. 
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Аналіз отриманих результатів 

На базі розглянутої структурної схеми розроблено на мові Verilog апаратний прискорювач 

для реалізації на ПЛІС типу Cyclone V та виконано синтез цифрової схеми із зазначеного опису 

в САПР Quartus Prime. 

Результати синтезу наступні: 

o Загальна кількість використаних d-тригерів: 2951 (2% кристалу ПЛІС); 

o Загальна кількість використаних таблиць істинності ALM: 2534 (2% кристалу ПЛІС);  

o Максимальна тактова частота роботи схеми: 150.76 МГц; 

Результати були одержані для ПЛІС 5CGXFC9E6F35C7 компанії  Intel FPGA. Фаза 

«вбирання» виконується за 59000 тактів для IOTA транзакції, що містить 33 блоки даних. 

При максимальній тактовій частоті в 150.76 МГц хешрейт (кількість розрахованих хешів за 

секунду [5]) складає 76-77 hash/sec. У порівнянні з програмною реалізацією, яка наведена в [6], на 

двоядерному процесорі ARM Cortex-A9 цієї ж ПЛІС, хешрейт склав 8.6 hash/sec, що майже в 9 разів 

менше, ніж в апаратній реалізації. Також при запуску декількох програмних реалізацій алгоритму 

хешрейт знижується. Тобто, запустивши 9 програмних реалізацій, не вдасться отримати результат 

76-77 hash/sec. Проте при апаратному рішенні можливо синтезувати на ПЛІС декілька апаратних 

реалізацій прискорювача, які будуть працювати паралельно. При цьому хешрейт буде зростати 

лінійно відповідно до кількості синтезованих апаратних прискорювачів, що є ще однією з переваг. У 

досліджуваному кристалі ПЛІС можна розмітити до 50-ти запропонованих апаратних блоків 

розрахунку хеш-функції Curl. 

Висновки 

Розроблено апаратну реалізацію криптографічного алгоритму Curl для криптовалюти 

IOTA. В результаті підвищено швидкодію алгоритму у 8,95 разів. Апаратна реалізація зайняла 

2% ресурсів ПЛІС. В подальшому планується реалізувати схему паралельного апаратного 

розрахунку хеш-функції Curl за 1000 тактів замість 59000. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОВІДНИКОВИХ З’ЄДНАНЬ (AuAl) В 

СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМАХ 

М.О. Зилевіч 

КПІ ім. Ігоря Сікорського,Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: zila@meta.ua 

 

Метою даної роботи є проектування пристрою для вимірювання опору 

провідникових з’єднань в сучасних інтегральних схемах, його програмування, а також 

організації взаємодії з персональним комп’ютером. Даний пристрій призначений для 

вимірювання опору провідникових з’єднань між корпусом і кристалом інтегральних схем 

з відображенням отриманої інформації на екран персонального комп’ютера для 

подальшої обробки. 

The aim of this work is to design of device for investigation of reliability of modern ICs 

bonding AuAl, of its programming and organization of interaction with a PC. This device is 

designed to measure the resistance conductor connections between the body and the crystal 

of modern integrated circuits with the output obtained information to the screen of PC for 

further processing. 

Ключові слова: надійність, atmega32, АЦП, чотирьох провідний, вимірювання опору. 

Key words: reliability, atmega32, ADC, four wire, resistance measurment, ads1115, ch340. 

 

Вступ 

Збільшення надійності мікросхем є актуальним завданням сьогодення. Оскільки 

електронні пристрої здебільшого складаються з сукупності мікросхем, то їхня надійність 

визначається надійністю використовуваних мікросхем. Однією з найважливіших складових 

надійності мікросхем є надійність  провідникового з’єднання [1]. На неї істотно впливає 

електричне навантаження. Під дією струму, що протікає через схему можливе виникнення 

локального перегріву на деяких ділянках. У результаті цього відбуваються незворотні зміни 

провідності матеріалу. Особливо це помітно на контакті різних металів, наприклад алюмінію і 

золота [2]. 

Така пара металів використовується при створенні контакту між кристалом мікросхеми і 

його корпусом. Метою даної роботи є проектування пристрою для вимірювання опору 

провідникових з`єднань в інтегральних мікросхемах, який характеризується малим кроком 

вимірювання, малими масо-габаритними характеристиками та малою вартістю. 

 

Метод вимірювання 

Для дослідження надійності провідникових з’єднань необхідно вимірювати напругу 

безпосередньо на з’єднанні алюміній – золото для подальшого визначення опору такого 

контакту. На опір контакту впливають  фізико-хімічні процеси (інтерметалічний ефект та ефект 
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Киркендала), які активізуються при збільшенні температури середовища і навантаження на 

мікросхему [3].  

Для вимірювання напруги на таких контактах найкраще підходить метод Кельвіна, також 

відомий як 4-х провідниковий метод вимірювання (рис.  1). Він заснований на пропусканні струму 

і вимірюванні напруги, яка виділяється на невідомому опорі. Однак особливістю є те, що струм 

протікає через один набір проводів, що підводять, в той час як напруга сприймається іншим 

набором провідників. Напруга вимірюється безпосередньо на резистивному елементі,  а не в тій 

точці, де підключене джерело струму. Це означає, що опір підвідних проводів повністю 

виключається з вимірювальної схеми [4]. 

 

 

Рис. 1. 4-х провідна схема вимірювання 

 

При 2-х провідній схемі вимірювань загальна напруга, що надходить на клеми вольтметра 

складається з суми падінь напруг струму у вимірюваному об'єкті плюс падіння напруги на 

проводах і плюс падіння напруги на контактах, через які тече вимірювальний струм. Тобто струм 

вимірювального коло задається тією ж парою проводів, якою вимірюється падіння напруги на 

вимірюваному опорі. 

У 4-х провідній схемі вимірювальний струм тече через одну пару проводів, а напруга 

вимірюється на іншій парі, через яку струм практично не тече, тобто відсутнє падіння напруги на 

проводах і контактах. Тому і паразитний опір проводів і контактів на результати вимірювань 

практично не впливає.  

Даний метод є найпоширенішим методом високоточного вимірювання опорів, не потребує 

великих апаратних ресурсів для реалізації, але при цьому забезпечує високу точність 

вимірювання. В даній розробці реалізується 4-х провідна схема вимірювання. 

 

Структура пристрою 

Центральним блоком структурної схеми (рис. 1) є мікроконтролер. Він реалізує всі 

розрахунки необхідні для вимірювання напруги і перерахунку в опір, зчитує дані з аналого-

цифрового перетворювача. 

Блок комутації з персональним комп`ютером (ПК) забезпечує зв’язок із ПК користувача 

для роботи з отриманими даними та, за необхідності, можливістю перепрограмовування 

мікроконтролера. 
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Блок стабілізації напруги відповідає за стабілізацію напруги живлення усіх блоків 

пристрою. 

 

 

Рис. 2. Структурна схема пристрою 

 

Блок стабілізації струму необхідний для створення відомого струму, що буде протікати 

через контакт, що вимірюється. 

Аналого-цифровий перетворювач (АЦП) реалізує зчитування напруги, що виникає на 

контакті при протіканні струму, та подальше перетворення її з аналогової величини в цифрову з 

необхідною точністю. 

Дослідний зразок являє собою опір через який протікає постійний стабільний струм. АЦП 

вимірює напругу яка виникає на зразку внаслідок проходження струму. 

 

Особливості реалізації пристрою 

Пристрій реалізований на база мікроконтролера Atmega32, який попередньо прошитий 

спеціальною програмою-завантажувачем. Для стабілізації напруги використано мікросхему 

ASM1117, що видає стабільні 5 В постійної напруги. Для реалізації заданого струму використано 

мікросхему LM317LZ, яка сконфігурована таким чином, щоб видавати постійний стабільний 

струм 5 мА. Високу точність вимірювання забезпечує АЦП ADS1115, це дозволяє вимірювати 

напругу з максимально малим кроком вимірювання, що складає 0,0078125 мВ, при діапазоні 

вимірювання +/- 0,256 В. Після отримання даних з АЦП відбувається їх обробка 

мікроконтролером з подальшим переведенням значення в необхідну фізичну величину, а саме в 

опір. Обрахунок проводиться за формулою (1). 

𝑅 =
𝐴𝐷𝐶 ∗ 𝑈

𝐼
(1) 

де ADC – значення отримане з АЦП від 0 до 32768, U – крок вимірювання АЦП у вольтах, I 

–струм, що проходе через досліджуваний зразок і складає 5мА. 

Комутація пристрою з ПК реалізована за допомогою мікросхеми CH340. Це дозволяє 

отримувати вимірюванні дані на ПК та проводити подальшу обробку даних. 

Похибка вимірювання обумовлена похибкою АЦП і похибкою джерела струму. Похибка 

АЦП складає +/- 0,00075 Ом і обумовлене різницею між рівнями дискретизації. Похибка джерела 

струму становить +/- 0,03 мА. Загальна похибка складає +/- 0,000768 Ом. При діапазоні 
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вимірювання до 0,256 В. Результати вимірювання пристроєм (табл.1 )  порівняні з результатом 

вимірювання за допомогою каліброваного мультиметра Keithley 2002. 

 

 Таблиця 1. Порівняльна таблиця результатів вимірювання опору 

№ досліду 
Розроблений 

пристрій, Ом 

Keithley 2002, 

Ом 

Відносна 

похибка 

1 0,3215 0,321236 8 × 10−5 

2 0,32 0,319987 4 × 10−6 

3 0,3230 0,321687 4 × 10−4 

 

Висновки 

З використанням 4-х провідної схеми вимірювання розроблено структурну схему, вибрана 

елемента база і виготовлено вимірювальний пристрій,  центральним блоком якого є 

мікрокотролер ATmega32. Для забезпечення стабільної напруги живлення усіх елементів 

використано мікросхему ASM1117. Стабільне джерело струму реалізоване мікросхемою 

LM317LZ. Точність вимірювання забезпечую 16-розрядна мікросхема АЦП ADS1115.  

Результати тестових вимірювань і їх порівняння з еталонними, отриманими за допомогою 

високоточного каліброваного мультиметра Keithley 2002, показують, що відносна похибка 

вимірювання розробленого пристрою не перевищує  4 × 10−4. 

Основними перевагами розробленого пристрою є: 

 малі масо-габаритні характеристики; 

 малий крок вимірювання, що складає 0,0015 Ом; 

 можливість зміни діапазону вимірювання шляхом зміни керуючої програми; 

 низька вартість. 
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ПЕРЧАТКА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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НТУУ «КПИ им. И. Сикорского», Факультет электроники, Киев, Украина, e-mail: 
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статье предложен краткий сравнительный анализ доступных, в настоящее время 

на рынке, устройств ввода для дополненной и виртуальной реальностей. Предлагается 

свой вариант устройства ввода для дополненной реальности, его функциональная 

схема, особенности работы, преимущества по сравнению с рассмотренными аналогами. 

Performing short analysis of available types of devices for virtual and augmented 

realities. Suggesting own made variant with functional schematic, some detailes of internal 

structure and its advantages over previously viewed devices. 

Ключевые слова: дополненная реальность, виртуальная реальность, человеко-

машинный интерфейс, устройство ввода. 

Key words: virtual reality, augmented reality, human machine interface, input device. 

 

Введение 

настоящее время все больший интерес и популярность у пользователей приобретают 

виртуальная и, так называемая, дополненная реальности. 

Виртуальная реальность (англ. Virtual Reality (VR)) позволяет погрузиться в новый 

виртуальный мир, который создан: 

- фантазией иного человека и воссозданный при помощи компьютерной графики; 

- заснят с помощью специальных камер, в которых установлены два объектива с 

расстоянием между центрами линз, равным межзрачковому расстоянию человеческого 

глаза (т.е. от 55 мм до 70мм). 

Примерами таких устройств есть HTC Vive и Oculus Rift. Пока их основным 

предназначением остаются видеоигры. 

Дополненная реальность (англ. Argumented Reality (AR)) стремится «совершенствовать» 

зрение. Такие устройства проецируют, созданное в ЭВМ, изображение на окружающую 

действительность, с учётом нашего положения в пространстве. Практическое применение таких 

устройств имеет большой потенциал: от простой демонстрации инструкции по сборке на 

производственной линии и демонстрации маршрута к указанной точке, до интерактивного 

проектирования зданий, деталей и объёмного моделирования. Яркие представители такого 

класса устройств - META 2, Google Glass, LAFORGE Optical, Microsoft Hololens. 

Не смотря на все достоинства, такие технологии не получили широкого распространения 

из-за их высокой стоимости.  
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Разновидности средств управления виртуальной и дополненной реальностями 

Вопрос создания устройств ввода для трёхмерного пространства пока не стоит остро, 

поскольку их владельцев относительно немного. Но это лишь временное явление. С 

удешевлением устройств и увеличением количества пользователей проблема будет 

усугубляться. 

Учитывая небольшое количество устройств интересующего нас типа, разделим их на 

несколько групп: 

― Джойстики 

― Голосовое управление 

― Перенос рук пользователя в виртуальное пространство при помощи камер 

На рис.1 показана зависимость популярности использования разработчиками таких 

устройств от их принадлежности к той или иной группе. Проанализируем достоинства и 

недостатки.  

В выборку попали следующие устройства: Oculus Rift, HTC Vive, Playstation VR, Samsung 

Gear VR, Google Cardboard (Daydream), Microsoft Hololens, FOVE, Moverio Pro BT-2000, Meta 2, 

Icis, AiR GLASSES. Ссылки на эти устройства, можно найти в источниках [1] и [2]. Некоторые из 

них были учтены дважды в разных группах, так как комбинируют несколько способов ввода 

(например, Microsoft Hololens использует как ввод с камеры, так и голосовой). Примечательно, 

что ни одна из систем ВР и ДР данной выборки не использует клавиатуру и мышь. 

На рис.1 видно, что разработчики преимущественно используют ввод со сдвоенных 

камер. В меньшей степени джойстики с голосовым управлением. Устройства со строго 

голосовым вводом используются ещё реже, нежели те, которые управляют только при помощи 

джойстика. 

 

Рис. 1 Популярность различных средств управления ВР и ДР 

 

Общей важной особенностью рассмотренных устройств является то, что все они 

предполагают взаимодействие пользователя с элементами ВР или ДР посредством рук (или 

через кнопки джойстика). 

 

Ввод при помощи джойстика 

Джойстик — классический манипулятор для всевозможных игровых приставок и 

промышленных машин. С его помощью игроки комфортно перемещают свои игровые 
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персонажи в объёмных видеоиграх. Однако джойстики для систем ВР (в ДР используются очень 

редко) отличаются от традиционных тем, что они оснащены набором акселерометров и 

гироскопов, которые позволяют определить положение руки в пространстве, и наличием куда 

меньшего набора кнопок. 

 

Оцифровка рук при помощи камер 

Как видим на рис.1, этот способ ввода наиболее популярен у разработчиков. Оцифровка 

производится зачастую сдвоенными камерами (иногда используют инфракрасные). Две камеры 

позволяют измерить расстояние от камер до рук (или иных объектов) в результате программной 

обработки изображений, и получить положение в пространстве и пальцев, и руки в целом. 

 

Голосовой ввод 

В редких устройствах голосовой ввод используется самостоятельно. Чаще всего он 

дополняет управление при помощи обработки изображения с камер и позволяет пользователю 

выполнять простейшие команды (например, сделать фотографию или запустить поиск по 

запросу) и осуществлять голосовой ввод текстовой информации. 

 

Собственный вариант устройства ввода 

В качестве прототипа выбрана перчатка фирмы Manus VR. Устройство ввода «перчатка» 

позволяет избежать проблем определения источника ввода (пользователь или же сторонний 

человек), которыми страдают системы камер. Кроме того, мы не предсказываем положение 

пальцев, которые не видны камере, что позволило уменьшить вычислительные затраты. Также, 

мы независимы от условий окружающей среды, таких как шум или освещённость и не 

ограничены полем зрения камеры. 

 

Рис. 2 Функциональная схема устройства 
 

Общая функциональная схема устройства ввода представлена на рис. 2.Представим 

функциональную схему устройства ввода на рис. 2. Блок сенсоров на указательном, среднем, 

безымянном пальцах представляет собой 3 датчика угла (англ. «bend sensor»), их положение на 

пальцах изображено толстыми линиями на рис.3. Сопротивление каждого сенсора линейно 
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зависит от угла сгиба пальца. В целях преобразования сопротивления в напряжение каждый 

сенсор встроен в измерительный мост Уилсона. 

При помощи многоканального АЦП микроконтроллера (МК) значение напряжения 

оцифровывается и текущее значение угла изгиба выражается согласно известной 

характеристике сенсора. В качестве МК был выбран контроллер архитектуры ARM Cortex-M4, 

которая дает возможность разработчикам МК значительно модифицировать доступную 

периферию [3]. 
 

Для достижения большей точности и меньшего энергопотребления используемые 

акселерометры и гироскопы произведены по MIPS технологии [4]. А поскольку они цифровые, 

данные с них принимаются при помощи интерфейса I2C, при этом экономятся входы АЦП МК. 

Положение групп акселерометров и гироскопов обозначены чёрными квадратами на рис. 3. 

 

 

Рис. 3 Расположение датчиков на руке 

 

Отказ от размещения датчиков на мизинце аргументируется тем, что при его сгибе 

одновременно также сгибается безымянный палец. Последний же можно согнуть без участия 

какого-либо иного пальца. Ввиду этой особенности, от расположения сенсора на мизинце 

отказались. 

 

Вывод 

статье дан краткий сравнительный анализ устройств ввода, использующихся в ВР и ДР. 

Представленная на рис.1 выборка, основана на небольшом количестве устройств и не может 

отражать полную картину на рынке. Однако, она позволяет оценить моду среди разработчиков. 

Предложенное устройство, имея преимущество в точности и самодостаточности, может 

стать дешёвой и более точной альтернативой известного производителя Manus VR. Оно 

автономно, не зависит от устройства-приемника, и не зависит от его вычислительных 

мощностей. Дополнительное преимущество представленной разработки - реализация HID 

стандарта. Благодаря такому подходу, отпадает необходимость в написании специальных 

драйверов под множество платформ. 

Ввиду использования большого количества датчиков предложенное устройство, 

возможно, будет показывать заниженную точность в условиях отличных от нормальных. Это 

вопрос дальнейшего изучения на реальных прототипах датчиков. На данной разработке вопрос 
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решается с помощью калибровки, реализованной в программе управляющего 

микроконтроллера. 
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В даній статті проаналізовано сучасні хеш-алгоритми, покладені в основу технології 

блокчейн та криптовалют, розглянуто засоби розрахунку хеш-функцій та показники 

ефективності. Обгрунтовано застосування платформи FPGA як основного засобу для 

дослідження шляхів підвищення ефективності найбільш розповсюдженого хеш-

алгоритму SHA-256. 

This article covers the modern hash algorithms - the basis for the blockchain technology 

and cryptocurrencies. The means of hash functions calculation and it`s performance indicators 

are analyzed. The use of the FPGA platform for the most common hash algorithm SHA-256 

efficiency increase ways investigation is substantiated. 

Ключові слова: блокчейн, криптовалюти, хешування, хеш-функція, SHA-2, SHA-3, 

Scrypt, CryptoNote, Ethash, FPGA. 

Key words: blockchain, cryptography, hashing, hash function, SHA-2, SHA-3, Scrypt, 

CryptoNote, Ethash, FPGA. 

 

Вступ 

Бурхливий розвиток протягом останніх років технології “блокчейн” та створення 

різноманітних систем на її основі привертають до себе неабияку увагу в світі. Криптовалюти, 

бази даних, державні послуги і сервіси, патентні бази тощо створені або видозмінені саме за 

допомогою зазначеної вище технології [1]. Створення ланцюгів блоків блокчейн потребує 

складних математичних розрахунків для виконання процедури хешування, яка полягає у 

перетворенні вхідного масиву даних довільної довжини у вихідний бітовий рядок фіксованої 

довжини на основі певного алгоритму. Такі перетворення також називаються хеш-функціями або 

функціями згортання, а їхні результати називають хешем, хеш-кодом, хеш-сумою або 

дайджестом повідомлення [2].  

Однак до сильних сторін нової технології не можна віднести її швидкодію та 

енергоспоживання (показники ефективності), оскільки реалізація зазначеного вище 

обчислювальними засобами потребує немалих енерговитрат. Наприклад, сумарне споживання 

електроенергії на обслуговування криптовалют наразі вже досягли рівня невеликої країни і 

продовжують зростання. Лише перша і найпопулярніша криптовалюта bitcoin споживає 49 

ТВт*год/рік [3]. Ефективне обчислення блоків дозволить зменшити загальне енергоспоживання 

для підтримування систем на базі блокчейн.  



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 179 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

Саме тому доцільним є проведення аналізу покладених в його основу сучасних алгоритмів 

обчислення хеш-функцій, технічних засобів їх реалізації та визначення шляхів підвищення 

ефективності обчислень, що і є метою даної роботи. 

 

Аналіз основних алгоритмів та засобів обчислення хеш-функцій 

Хешування – процес перетворення вхідного масиву даних довільної довжини у вихідний 

бітовий рядок фіксованої довжини [2]. Використання хешування у складі блокчейн технології 

дозволяє створювати децентралізовані бази даних для вирішення різноманітних задач. Серед 

переваг такої системи: стійкість до зміни даних у попередніх блоках, прозорість, надійність та 

зазначена вище децентралізованість. 

Наведемо приклади сучасних хеш-алгоритмів, які використовуються в блокчейн: 

 SHA-2, SHA-3 – сімейство алгоритмів криптографічного хешування, при цьому SHA-2 

надзвичайно широко використовуються (FIPS 180-3) [4] 

 Scrypt – адаптивна хеш-функція, спеціально розроблена таким чином, щоб ускладнити 

атаку перебором на базі FPGA (RFC 7914) [5]; 

 CryptoNote – складний алгоритм з використанням хешування та шифрування, є 

протоколом прикладного рівня, покладений в основу декількох криптовалют (CNS008) 

[6]; 

 Ethash – алгоритм змінної розрядності, заснований на алгоритмі Keccak (SHA-3, FIPS 

202), але видозмінений та адаптований для реалізації на базі ASIC [7]. 

Головна криптовалюта bitcoin в основі свого блокчейн використовує вже відому хеш-

функцію SHA-256 (різновид стандарту SHA-2). Альтернативні криптовалюти використовують 

також і інші хеш-алгоритми, наприклад: 

 Scrypt: Litecoin, DogeCoin, Zcash; 

 SHA-256: Bitcoin, Namecoin, Devcoin; 

 SHA-3: MaxCoin, Slothcoin, Cryptometh; 

 Etchash: Ethereum, Ethereum Classic, Ubiq; 

 CryptoNight: Karbo, Monero, ByteCoin. 

На сьогодні обчислення на основі найбільш розповсюдженого алгоритму SHA-256 може 

здійснюватися обчислювальними засобами, реалізованими на різних платформах, зокрема: 

центральних процесорах ПК, спеціалізованих процесорах, спеціалізованих прискорювачах SHA-

 256,графічних прискорювачах ПК, FPGA матрицях. 

Універсальність процесорів значно знижує ефективність обчислень на основі алгоритму 

SHA-256 через велику кількість математичних операцій. Водночас велике число простих 

потокових процесорів (до декількох тисяч на кристалі сучасного графічного прискорювача) 

дозволяють ефективно виконувати такі операції на відеокартах. Хоча навіть при такому підході 

великий процент ресурсів або не використовується зовсім, або використовується не 

оптимально, наслідком чого є більша споживана потужність і менша швидкодія. 
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Показники ефективності 

Зрозуміло, що різні алгоритми висувають різні вимоги щодо об’єму використаної пам’яті та 

процесорного часу. В мережі bitcoin розрахунок нового блоку відбувається за велику кількість 

ітерацій, оскільки система висуває вимогу до «складності» хешу, яку необхідно задовольнити 

для знаходження правильного нового блоку. Для цього існує спеціальне поле в блоці, назване 

«nonce», яке можна змінювати і після розрахунку хешу потребує перевірки відповідності 

вимогам складності. Тому ефективність таких систем вказують в хешах / с – числа можливих 

розрахунків хеша за секунду. 

Також треба брати до уваги і енергоспоживання таких засобів, тоді показник ефективності 

самого розрахунку можна виразити у хешах на секунду на Вт споживаної потужності. У випадку 

криптовалют також має значення вартість обчислювального засобу розрахунку разом з усіма 

зазначеними вище факторами, складністю розрахунків та ціною криптовалют у даний момент. 

Це дає можливість оцінити прибутковість системи та термін її окупності. 

Наукові фахівці з Satoh Laboratory, University of Electro-Communications в рамках проекту з 

забезпечення безпеки на базі платформи FPGA провели дослідження ефективності великої 

кількості хеш-алгоритмів [8]. Розглянуті такі відомі алгоритми як SHA-2, Keccak, Luffa, SIMD 

тощо. Для них наведені показники ефективності за критеріями швидкодії та обсягу використаних 

ресурсів, а також вказані максимальні тактові частоти при реалізаціях на платформах FPGA та 

ASIC. Відношення максимальної швидкодії до обсягу використаних ресурсів показує, наскільки 

ефективним є реалізований алгоритм, хоча при цьому не враховується показник криптостійкості. 

На рис. 1 показана залежність швидкодії хеш-функцій на основі різних алгоритмів в залежності 

від обсягу ресурсів, задіяних при їх реалізації на платформі FPGA Virtex-5. 

 

 

 

Рис. 1. Графік залежності швидкодії різних хеш-алгоритмів  

від обсягу використаних ресурсів [8] 
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Використання платформи FPGA/ASIC дозволяє ефективно і паралельно виконувати 

математичні операції для розрахунку хешів, а використання лише необхідних для цього 

апаратних ресурсів не лише знижують споживання енергії, а і дозволяють зменшити розмір 

кристалу та вартість виробництва. 

Для визначення шляхів підвищення ефективності хеш-алгоритму SHA-256 як одного з 

найбільш розповсюджених пропонується виконати розробку його FPGA реалізації з можливою 

подальшою адаптацією для ASIC виконання. Застосування саме платформи FPGA дозволить 

досить гнучко здійснювати прототипування системи та апробацію запропонованих 

удосконалень, направлених на покращення ефективності розрахунків, вносити зміни та 

досліджувати їх вплив на показник ефективності. 

Висновки 

Розглянуто особливості перспективної технології блокчейн та проаналізовано основні 

криптостійкі хеш-алгоритми (SHA-2, SHA-3, SHA-256, Scrypt Ethash тощо) для її використання. 

Встановлено, що в якості засобів їх реалізації наразі застосовуються центральні процесори ПК, 

спеціалізовані процесори та прискорювачі, в тому числі графічні у складі ПК, а також FPGA 

матриці. Показано, що одним з ключових елементів подальшого розвитку багатьох прогресивних 

розробок на базі блокчейн є підвищення ефективності розрахунку хеш-функцій за критеріями 

швидкодії та енергоспоживання. Обгрунтовано вибір платформи FPGA як основного засобу для 

подальших досліджень підвищення ефективності найбільш розповсюдженого хеш-алгоритму 

SHA-256. Застосування саме платформи FPGA дозволить досить гнучко здійснювати 

прототипування системи та апробацію запропонованих удосконалень, направлених на 

підвищення швидкодії розрахунків при мінімізації апаратурних витрат на їх реалізацію, вносити 

зміни та досліджувати їх вплив на показник ефективності. 
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В РЕЙТРЕЙСИНГОВІЙ БЕРОМЕТРІЇ 
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Удосконалено метод рейтрейсингової аберометрії з метою підвищення його 

роздільної здатності. 

The article describes improvement of the ray tracing aberrometry in order to increase its 

resolution. 

Ключові слова: метод рейтрейсингу, аберометрія 
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Вступ 

В рейтрейсинговій аберометрії для визначення параметрів і характеристик оптичної 

системи ока використовують поперечні аберації на сітківці. Вони виникають внаслідок відхилення 

зондуючих світлових променів, що спрямовують на поверхню зіниці, від їх ідеальних траєкторій. 

Причиною цього є патології рогівки, кришталика, скловидного тіла ока. На сітківці промінь 

залишає світловий відбиток (марку), координати якого визначають методами фотофіксації та 

ідентифікації зображень. 

Для точної ідентифікації падаючого променя і його відбитка на сітківці метод рейтрейсингу 

реалізують послідовно у часі для всіх зондуючих променів. Зважаючи на те, що сеанс 

діагностики за рейтрейсингом не повинен перевищувати 0.25...0.3 с, а кількість зондуючих точок 

повинна бути максимально можливою (60 і більше), час експозиції кожного відбитка на сітківці 

становить менше 5 мс. Це висуває жорсткі вимоги щодо чутливості і швидкодії фоточутливої 

апаратури, що тягне за собою збільшення вартості методу [1,2]. 

Метою даної роботи є підвищення інформативності і роздільної здатності методу 

рейтрейсингової аберометрії. Для досягнення мети запропоновано здійснювати зондування ока 

групою променів, які зондують зіницю в точках, розташованих у формі кола. У статті розглянуто 

метод ідентифікації світлових відбитків променів на сітківці після їх фотофіксації шляхом пошуку 

кіл на отриманому зображенні. 

 

Ідентифікація марок на сітківці 

Переваги групового зондування у рейтрейсинговій аберометрії полягають у тому, що час 

експозиції відбитків збільшується пропорційно кількості променів у групі. За рахунок цього можна 

збільшити кількість зондуючих променів, що підвищить роздільну здатність, або збільшити час 

експозиції, що знизить вартість фотореєструючої апаратури. 

mailto:sanya7901@gmail.com
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Проте залишається проблема достовірної ідентифікації зондуючого променя і його 

відбитку на сітківці, адже внаслідок значних аберацій траєкторії сусідніх променів можуть 

перетинатись або розташовуватись занадто близько. 

Цю проблему можна вирішити за допомогою методів обробки зображень [3]. В роботі 

досліджено три різних методи ідентифікації проекцій променів на сітківці, які, так само як і на 

зіниці, розташовані у формі кола, але спотвореного внаслідок наявних аберацій ока. На рис. 1 

показані розташування світлових променів на зіниці та їх спотворені відбитки на сітківці. 

Рис. 1. Розташування чотирьох груп відбитків світлових променів на зіниці та на сітківці. 

Проблемні точки обведені еліпсами. 

 

Проведено ідентифікацію трьома різними методами на тестовому наборі даних. Метод з 

використанням матриці відстаней дав успішний результат для 76% точок, за допомогою 

нейромережі Кохонена успішно ідентифіковано 64% точок. Найбільш ефективним виявився 

метод, в основі якого лежить пошук найкращої моделі кола у наборі точок, що дав результат у 

82.4% успішно ідентифікованих точок. Тобто, застосування останнього методу для такої задачі є 

більш доцільним. Алгоритм методу викладено нижче. 

Процес ідентифікації зводиться до розпізнавання кіл та встановлення відповідності між 

координатами світлових променів на зіниці та їх відбитками на сітківці. Для ідентифікації 

використано метод знаходження кіл на зображенні шляхом ітеративного пошуку найкращої 

моделі кола, у якості критерію використовується сума відстаней від точок до кола. Подібний 

алгоритм використано також у методі RANSAC [4]. 

Загальний процес ідентифікації складається з наступних етапів: 

1. Розбиття вихідного набору точок таким чином, щоб вони утворювали кола. 

2. Знаходження координат очікуваного центру кожного з кіл, а також радіусу групи. 

3. Визначення приналежності точок до кола шляхом оцінювання величини зсуву 

координат кожної точки відносно координат решти, поріг підбирається експериментально і 

залежить від величини розкиду точок у досліджуваній вибірці. 

4. Зсув досліджуваних точок у початок координат. 

5. Ітеративний пошук найкращої моделі кола по трьом точкам. У якості критерію виступає 
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сума відстаней від усіх точок до кола, мінімальне значення якої відповідає найкращій моделі. 

Радіус і координати центрів кіл розраховуються за наступними формулами: 

 

де k — номер кола (k=1...4), ,i ix y  — координати марок на сітківці, ,k k

c cx y  —координати 

центра кола. 

6. Знаходження проекцій досліджуваних точок на коло шляхом розв’язання системи 

нелінійних рівнянь: 

 

7. Проведення ідентифікації отриманого нового набору точок за допомогою матриці 

відстаней. 

Практична реалізація методу 

Вищеописаний метод було застосовано для проведення ідентифікації координат марок, 

використовуючи дані з бази вимірювань, що містить реальні виміри координат відбитків на зіниці 

та марок на сітківці ока. Кількість точок в одному вимірюванні — 64. Загальна кількість 

вимірювань — 84. Ідентифікація виконувалася у середовищі MATLAB.  

 

 

Рис 2. Розташування чотирьох груп відбитків на сітківці та знайдені кола з 

позначеними координатами відбитків, що їм відповідають. 
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Після знаходження оптимальних кіл та проекцій координат марок на ці кола, отримано 

результат, показаний на рис. 2. Далі виконано ідентифікацію марок за допомогою матриці 

зв’язків. Кількість помилково ідентифікованих точок у кожній з чотирьох груп для даного 

вимірювання становить 8, 0, 2 та 0 відповідно. З рисунку видно, що, наприклад, марки під 

номерами 45-46, 56-57 та 16-17 накладаються, це є однією з причин помилкової ідентифікації. 

Середній відсоток успішної ідентифікації марок у групі з 84-х вимірювань, взятої з бази даних, 

склав 82.4%. 

За ідентифікованими координатами світлових плям встановлюють функцію хвильового 

фронту оптичної системи ока, розраховують карту рефракцій та інші параметри і характеристики 

ока для діагностики зору та лікування. 

 

Висновки 

Запропоновано спосіб удосконалення методу рейтрейсингової аберометрії ока шляхом 

зондування ока не послідовно, як це передбачає метод рейтрейсингу, а групами променів. Це 

дозволяє підвищити роздільну здатність методу, не змінюючи тривалості процедури 

вимірювання, або збільшити час експозиції лазера, тим самим зменшивши вартість 

фотообладнання. 

Для ідентифікації відбитків зондуючих променів на сітківці запропоновано метод пошуку кіл 

на зображенні шляхом ітеративного пошуку найкращої моделі кола, на якому знаходяться ці 

відбитки. У якості критерію виступає загальна сума відстаней від точок до кола. 

В результаті експериментальної перевірки ефективності ідентифікації вищенаведеного 

методу на тестовому наборі даних реальних вимірювань, отримано результат успішної 

ідентифікації для 82.4% точок. Це пояснюється тим, що частина марок за рахунок аберацій ока 

можуть розташовуватись занадто близько або накладатися одна на одну, що робить 

неможливим їх однозначну ідентифікацію. 
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В статті проаналізовані існуючі підходи для усунення акустичного ехо в мобільних 

пристроях. Базуючись на розглянутих вимогах для алгоритмів ЦОС на мобільних 

пристроях, запропоновано рішення для подавлення акустичного ехо з використанням 

комбінації лінійного і нелінійного фільтрів.  

The article analyzes the existing approaches to eliminating acoustic echoes in mobile 

devices. Based on the considered requirements for DSP algorithms on mobile devices, a 

solution is offered for suppressing acoustic echoes using a combination of linear and 

nonlinear filters. 

Ключові слова: мобільні пристрої, акустичне ехо, ЦОС 

Key words: mobile devices, acoustic echo, DSP 

 

Вступ 

Різноманітні мобільні пристрої - телефони, ноутбукки, розумні годинники, домашні 

помічники, портативні колонки - є невід’ємною частиною сучасного життя. Вони 

характеризуються набором схожих характеристик, що дозволяє виділити їх в окремий клас: 

живлення від вбудованої батареї, невеликі розміри, наявність процесора, мікрофонів, 

гучномовців, засобів для виходу в мережу інтернет. Переважна більшість таких пристроїв 

реалізує функціонал телефону і голосового керування з використанням автоматичного 

розпізнавання мовлення (АРМ). Стрімко зростаюча обчислювальна потужність мобільних 

процесорів дозволяє використовувати методи цифрової обробки сигналів (ЦОС) в реальному 

часі для корекції вхідних сигналів на таких пристроях. 

 

Корекція вхідного мовленнєвого сигналу в мобільних пристроях 

Основними завадами для мовленнєвого сигналу є різноманітні шуми, спотворення, 

внесені недосконалими мікрофонами, кліки і вібрації від взаємодії з пристроєм під час мовлення, 

паразитні резонанси від корпусу пристрою, реверберація та акустичне ехо. Для усунення чи 

компенсації впливу перелічених завад використовують алгоритми ЦОС. Так, існує велика 

кількість алгоритмів для усунення шумів вхідного сигналу. Для компенсації недосконалих 

параметрів мікрофонів може бути використана параметрична чи автоматична еквалізація [1]. 

Паразитні резонанси можна прибрати фільтрами-заглушками [2], а усунення реверберації і 

акустичного ехо зазвичай відбувається з використанням адаптивних фільтрів [1].  

Використання описаних методів в мобільних системах обмежено їх особливістю: 

обчислювальна складність алгоритмів має бути мінімальна, щоб забезпечити якомога довший 
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час роботи системи від батареї. Для реалізації алгоритмів ЦОС в мобільних пристроях часто 

розміщують допоміжний цифровий сигнальний процесор (DSP). Спеціалізована система команд 

таких процесорів забезпечує енергоефективність при обробці аудіо в реальному часі, що 

дозволяє розвантажити центральний процесор і економити заряд батареї. З іншої сторони, 

енергоефективність часто досягається відсутністю корисних команд, таких як операції над 

числами з плаваючою точкою, також часто обмеженою є кількість доступної оперативної пам’яті 

з великими пенальті в разі промахів кешу. Необхідність роботи в реальному часі накладає 

обмеження на затримку сигналу. Всі перелічені особливості дозволяють сформувати основні 

вимоги до алгоритмів ЦОС для компенсації вхідних сигналів на мобільних системах: мінімальна 

обчислювальна складність, мінімально можливе використання пам’яті, мінімальна затримка 

сигналу, можливість реалізації без використання операцій з плаваючою точкою. Головною ж 

вимогою залишається чистота результуючого сигналу. Для систем передачі голосу ця 

характеристика є якісною і залежить від якісного сприйняття мовлення людиною, для систем 

АРМ вона може бути виміряною кількісно, як відсоток успішно розпізнаних фраз і слів. 

 

Методи ЦОС для усунення акустичного ехо 

В більшості мобільних систем є режим роботи, за якого відбувається одночасно 

відтворення і запис акустичного сигналу. Прикладами таких режимів роботи може бути 

телефонна розмова, обробка голосових команд під час відтворення музики, виникнення 

системних звуків під час АРМ. Таким режимам характерна наявність акустичного ехо – 

проникнення сигналу з гучномовця в мікрофон акустичним шляхом (рис.1).  

 

Рис. 1. Схема виникнення акустичного ехо 

Найпростішим методом усунення ехо є створення напівдуплексної системи. В умовах 

напівдуплексу мобільний пристрій може в певний момент часу або передавати, або приймати 

сигнал. Реалізація напівдуплексу полягає в створенні аналізаторів вхідного і вихідного сигналу. 

В умовах присутності вхідного аудіосигналу напівдуплексний алгоритм вимикає вихідний і 

навпаки. При всій простоті алгоритм досить популярний в комунікаційних додатках. Важливим 

недоліком цього методу є неможливість одночасно приймати і передавати аудіосигнал. 

Класично систему ехо-компенсації реалізують за допомогою лінійних адаптивних фільтрів. 

Для цього допускається, що ехо-шлях є лінійним [3], отже може бути змодельованим лінійним 

фільтром. Використовуючи зворотній зв’язок і оригінальний вхідний сигнал такі системи 
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підбирають коефіцієнти моделі ехо-системи таким чином, щоб мінімізувати різницю між 

отриманим сигналом  y(n) та моделлю. Ця залишкова різниця і є корисним сигналом e(n) (рис 2). 

Лінійні адаптивні системи подавлення ехо часто включають великі лінії затримки вихідного 

сигналу, щоб автоматично оцінювати затримку ехо складової.    

 

Рис. 2. Подавлення ехо за допомогою лінійного адаптивного фільтру 

Серед багатьох випробуваних алгоритмів найкраще зарекомендував себе нормалізований 

алгоритм з критерієм найменших середніх квадратів (NLMS) в частотній області [3]. Перехід в 

частотну область дозволяє не рахувати згортку в часовій області. Алгоритм моделює ехо-шлях 

КІХ фільтром в частотній області, з ітеративною мінімалізацією цільової функції градієнтним 

спуском. До недоліків даного методу можна віднести необхідність використовувати великі лінії 

затримки, погані показники усунення ехо в полосі корисного сигналу і неспроможність усувати 

нелінійну ехо-складову.  

Тренд на використання малих і дешевих компонентів в мобільних пристроях призвів до 

появи нелінійних спотворень в відтворювальному сигналі. Для усунення ехо-складової в таких 

системах використовуються нелінійні адаптивні фільтри. Загальна схема таких фільтрів схожа 

до схеми на рисунку 2. В таких системах моделювання ехо-шляху відбувається системами 

Хамерштейна, Хамерштейна-Вінера, Вольтери. Особливістю таких фільтрів є дуже хороші 

показники компенсації лінійної і нелінійної складової ехо-шляхів. Основним недоліком їх є 

необхідність проведення складних обчислень і довгий час сходження, що не підходить для 

мобільних систем і систем АРМ. 

Враховуючи особливості розглянутих систем пропонується комбінована система ехо-

компенсації, яка складається з послідовно включених лінійного і нелінійного фільтрів, які 

працюють в частотній області (рис. 3). Нелінійній фільтр в такій системі працює залишковому 

сигналі без лінійної ехо-складової, що дозволить звести задачу подавлення нелінійної складової 

до задачі подавлення шуму. Для забезпечення мінімальної кількості обчислювальних операції, 

нелінійний фільтр пропонується рахувати по збільшеним частотним полосам, які відповідають 

метриці ERB [3]. В разі необхідності зменшення обчислювальної складності для задач АРМ 

пропонується обмежити полосу роботи алгоритму в межах діапазону людської мови. 
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Рис. 3. Комбінована система ехо-компенсації 

 

Висновки 

Переважна більшість сучасних мобільних пристроїв займається записом аудіо сигналу 

для потреб комунікації чи АРМ. В статті було розглянуто особливості реалізації алгоритмів 

обробки мовленнєвого сигналу на таких пристроях. Після аналізу існуючих проблем було 

виділено акустичне ехо, як проблему з ключовим негативним впливом. 

Враховуючи особливості і різноманіття сучасних мобільних пристроїв, було визначено ряд 

умов, яким має задовольняти прийнятний алгоритм усунення акустичного ехо. Головною 

умовою є показник чистоти результуючого мовленнєвого сигналу при мінімальній кількості 

обчислень. 

Беручи до уваги наведені умови, було проаналізовано існуючі методи ЦОС для усунення 

ехо-складової з корисного сигналу. Було запропоновано підхід, заснований на комбінації лінійної 

та нелінійної обробки аудіо сигналу в реальному часі, з забезпеченням малої кількості 

обчислювальних операцій при збереженні високої якості результуючого сигналу. 
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В статье предложен алгоритм распознавания сигналов светофора с 

использованием детектора границ Кэнни. Для минимизации влияния возможных 

механический вибраций, как камеры, так и светофора, предложен алгоритм компенсации 

смещения. Для проверки работоспособности предложенных решений и возможности их 

использования в системах распознавания сигналов светофоров выполнена их 

реализация в программной среде Matlab и тестирование на реальных видеороликах. 

The algorithm for recognizing traffic light signals using the Canny edge detector is 

proposed in the article. To minimize the effect of possible mechanical vibrations, both cameras 

and traffic lights, an algorithm for compensating bias is proposed. To verify the efficiency of 

the proposed solutions and the possibility of using them in the systems for recognizing signals 

from traffic lights, they were implemented in the Matlab software environment and tested on 

real video clips. 

Ключевые слова: светофор, детекция, фиксация нарушений. 

Key words: traffic light, detection, fixation of violations. 

 

Вступление 

Для автоматической фиксации проезда на красный и желтый свет светофора необходимо 

одновременного распознавать номера автомобиля и сигнал светофора по видеоизображению. 

И если известные методы распознавания изображений успешно используются для 

идентификации номеров автомобилей [1], то для задачи распознавания сигнала светофора[2] 

можно выделить ряд особенностей, которые требуют адаптации существующих методов: 

существующие различия в конфигурации светофоров, изменение уровня освещенности в 

различное время суток, возможные механические вибрации, как камеры, так и светофора. 

Целью данной работы является разработка алгоритма распознавания сигналов светофора с 

учетом приведенных особенностей задачи распознавания. 

. 

Постановка задачи 

Для решения задачи распознавания сигналов светофора сделаем следующие 

предположения: 1) расположение светофора в кадре меняется незначительно, 2) форма и 

количество секций светофора (горизонтальный, вертикальный, с поворотными стрелками или 

без) будет неизменным, 3) наклон плоскости светофора по отношению к перпендикуляру камеры 

известен. Тогда можно сформулировать следующие требования, которым должен 

удовлетворять устойчивый алгоритм для решения данной задачи: 

mailto:dima.pyh@gmail.com
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• поддержка различных конфигураций светофоров (только автомобильных), 

• работа в реальном времени, 

• устойчивость к изменению угла освещения (разное время суток), 

• возможность распознавания сигналов ночью, 

• возможность нивелировать незначительные вибрации и смещения камеры. 

Для учета различных конфигураций фонарей светофора (пример приведен на рис. 1) 

опишем их с помощью квадратной матрицы размером 3х3, в которой значение ячейки примем 

равным 1 при наличии фонаря в соответствующей конфигурации светофора, равным 0 – при его 

отсутствии. 

Рис. 1. Расположение фонарей светофора 

 

Тогда матрица, описывающая структуру светофора (для конфигурации, приведенной на рис. 1) 

будет иметь следующий вид: 

. 

Матрица, описывающая одну из возможных комбинаций активных сигналом (как пример красный 

сигнал светофора) будет иметь следующий вид: 

. 

Аналогично формируются матрицы состояний и для других возможных комбинаций активных 

сигналов светофора. Наложение матрицы активных сигналов на исходную матрицу структуры 

светофора позволяет однозначно определить активные секции светофора. 

 

Алгоритм распознавания сигналов 

Предлагаемый алгоритм распознавания сигнала светофора состоит из следующих 

шагов. Сначала пользователь должен задать исходное положение светофора (ROI, region of 

interest). ROI превращается в полутоновый формат и обрабатывается детектором границ Кэнни 

[3] для получения возможных окрестностей фонарей светофора. Потом из полученного набора 

границ фильтром выделяются только те, которые удовлетворяют следующим условиям: 
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- образуют замкнутый контур, площадь которого находится в пределах заданной (от 5% 

до 20% площади ROI – такую площадь занимает замкнутый контур фонаря светофора после 

обработки детектором границ Кэнни), 

- средняя яркость в которых находится в следующих пределах при конвертации в 

цветовую модель HSV (от максимальной яркости до минимально допустимой яркости каждого 

цвета): 

• зелёный: h:53-90 s:74-147 v: 160-255 

• жёлтый: h:112-124 s:100-255 v: 100-255 

• красный: h:0-19 s:100-255 v: 100-255. 

Такая фильтрация позволяет отбросить почти весь шум, который образовался после 

применения детектора Кэнни. Также она позволяет проверить, действительно ли позиция 

активного фонаря соответствует заданному цвету. 

Как было указано выше, одной из особенностей системы распознавания сигналов 

светофора является наличие механических вибраций, как камеры, так и светофора, что делает 

невозможным получение полностью статического изображения. Для минимизации влияния 

возможных вибраций предлагается следующий алгоритм компенсации смещения: нахождение 

ключевых точек на изображении путем сравнения начальных и текущих координат и 

отслеживание изменения в их координатах с помощью алгоритма Лукаса-Канаде [4]. Алгоритм 

Лукаса-Канаде реализован в ряде программных библиотек и требует преобразования 

изображения в полутоновые. В предлагаемой реализации ключевые точки выбираются из 

прямоугольника, который включает в себя область светофора и некоторый фон (в данном 

алгоритме - 50% от соответствующего размера). Далее рассчитываются средние значения 

горизонтального и вертикального смещений области светофора и, в соответствии с 

полученными значениями смещений, смещаются координаты левого верхнего и правого 

нижнего углов. 

Экспериментальная проверка 

Для экспериментальной проверки предложенного алгоритма распознавания сигналов 

светофора была выполнена его программная реализация в среде Matlab. Работа алгоритма 

было протестировано на трех видеороликах по 4 минуты: первый в условиях дневного 

освещения, два других - в условиях ночного. Результаты распознавания приведены в таблице 1. 

Более качественное распознавание для ночных видеороликов можно объяснить отсутствием 

другого освещения, кроме сигнала светофора и за счет этого, большему контрасту в 

соответствующей области распознавания. 

 

Таблица 1. Результаты работы алгоритма 

 

№ эксперимента Время суток Процент правильного распознавания 

1 День 87% 

2 Ночь-1 96% 

3 Ночь-2 94% 
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В ходе экспериментальной проверки была выявлена проблема с распознаванием стрелок 

и нестандартных форм сигналов светофора. Её можно решить с помощью добавления новых 

форм в матрицу описания конфигураций. 

 

Выводы 

В данной работе был разработан и реализован в программной среде Matlab алгоритм для 

распознавания сигнала светофора в реальном времени. Для учета возможных конфигураций 

светофоров предложена матрица описания конфигураций. Для устранения шумов, которые 

образуются после детектирования детектором границ Кэнни, сформулированы условия 

фильтрации. Для минимизации влияния возможных механический вибраций, как камеры, так и 

светофора, предложен алгоритм компенсации смещения, предполагающий нахождение 

ключевых точек на изображении путем сравнения начальных и текущих координат и 

отслеживание изменения в их координатах с помощью алгоритма Лукаса-Канаде. Программная 

реализация предложенного алгоритма и его экспериментальная проверка показали возможность 

его применения для решения поставленной задачи. 
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ПОРТАТИВНИЙ СПЕКТРОАНАЛІЗАТОР НА ОСНОВІ ПЛІС 
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В статті розглянуто результати проектування малогабаритного приладу, який 

забезпечує відображення спектру вхідного сигналу в режимі реального часу на 

звичайному VGA моніторі і побудований з використанням поширеної сучасної елементної 

бази. 

The realtime spectrum analyzer can compute and display the input frequency spectrum 

of an audio signal on a standard VGA monitor. 

Analog signal is sampling with the aid of audiocodec with adjustable sampling frequency 

depends on what maximum signal frequency needs to be processed. It is needed to get more 

accurate spectrum for low-frequency signals. The spectrum of digital signal is computed using 

the adjustable DFT algorithm. The device can be adjusted to display instantaneous spectrum of 

the signal as well in the spectrum accumulating mode. 

Calculated spectrum can be represented linearly as columns from 0 to (Fs/2) KHz in 

realtime or as spectrogram. X axis - time. Y axis - shows a signal frequency (frequency band). 

The number of bands is determined by the number of signal samples processed by the DFT. 

Color reflects the amplitude value of the frequency bands from blue for low values to red for 

high values. 

Results displayed to VGA monitor in full color at 640 x 480 resolution with the aid of 

videocodec 

Ключові слова: спектр, аналіз, звук, сигнал, ПЛІС. 

Key words: spectrum, analysis, sound, signal, FPGA. 

 

Вступ 

Відомо, що цифрова обробка сигналів наразі є одним із тих напрямів, який продовжує 

активно розвиватися і його сфера застосування з часом тільки розширюється, витісняючи  

аналогові технології з відповідних галузей. Представлення сигналу в часовій області не завжди 

є інформативним, особливо при роботі зі складними сигналами чи при змішуванні різних 

сигналів. Враховуючи це, обробка цих сигналів здійснюється, в основному, в частотній області. 

Тому створення зручного інструменту для перетворення і візуалізації аудіо сигналу в частотній 

області у вигляді портативного рішення є актуальним завданням, що і визначило мету роботи. 

Для його вирішення розглянуто існуючі базові методи, покладені в основу побудови 

сучасних спектроаналізаторів. Встановлено, що у більшості випадків такі пристрої реалізуються 

програмно або за допомогою набору паралельних аналогових фільтрів з відображенням смуги 

частот матрицею світлодіодів. Програмні реалізації мають певну прив’язку до ОС та до 

задіяного обладнання. Реалізації на аналогових фільтрах наразі є морально застарілими, 

mailto:serhiy23412@gmail.com
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зазвичай, є доволі дорогими та громіздкими, а їх параметри залежать від температури і ступеню 

зносу компонентів. 

В даній статті запропоновано реалізацію портативного спектрального аналізатора сигналу 

на основі ПЛІС, виконаного із застосуванням переваг обох зазначених вище підходів. Це 

рішення має VGA інтерфейс для відображення спектру на звичайному моніторі у вигляді 

спектрограми або у вигляді амплітудно-частотної характеристики. 

 

Структурна схема пристрою та розрахунок спектру сигналу 

Розглянемо структурну схему пристрою, основними складовими якого є аудіокодек та 

ПЛІС (рис. 1). Вхідний сигнал спектроаналізатора дискретизується АЦП аудіокодека. Відповідно 

до спектру вхідного сигналу передбачено можливість змінювати частоту дискретизації 

аудіокодека з метою отримання більш щільного спектру. 

На ПЛІС реалізовано основну логіку функціонування пристрою. Для отримання 

спектрограми вхідного сигналу використовується алгоритм дискретного перетворення Фур’є 

(ДПФ), результати якого потім записуються у відеопам’ять для подальшої обробки відповідним 

алгоритмом відображення у вигляді спектрограми або АЧХ, після чого відправляються на VGA 

контролер. 

Рис.1. Структурна схема пристрою  

 

Розрахунок спектру сигналу здійснюється наступним чином. 

Канонічне ДПФ виконується згідно виразу: 

 



196 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

Зробивши деякі математичні спрощення для реалізації на ПЛІС, отримаємо наступні 

вирази: 

 

де k – номер вихідної частотної складової (від 0 до N/2); n – номер вхідного відліку сигналу 

(від 0 до N-1); N – кількість точок; Xk- значення вихідної частотної складової; xn- значення 

вхідного відліку сигналу. 

Однак, перед початком проектування розглянемо спосіб вирішення проблеми 

забезпечення швидкодії пристрою при обчисленні зазначених вище виразів. 

 

Робота пристрою в режимі реального часу та особливості його реалізації 

Задача реалізації режиму роботи в реальному часі полягає в тому, щоб пристрій встигав 

робити всі математичні операції за час надходження нових відліків аудіосигналу. Наприклад, 

для обчислення спектру із 128 точок потрібно 8192 операції множення. Таким чином, для роботи 

в реальному часі необхідно встигати робити 8192 операцій множення за час надходження 

кожних 128 аудіовідліків. Для обчислення достатніх умов для роботи пристрою в режимі 

реального часу нижче наведено залежність частоти 𝑓𝑠 дискретизації, тактової частоти 𝑓𝑐𝑙𝑘 

пристрою та кількості N відліків для ДПФ: 

 

Спектроаналізатор спроектовано таким чином, щоб він міг функціонувати на частотах 

дискретизації до 90 МГц. Тому з виразу (1) витікає, що це забезпечує досить великий запас по 

швидкодії, який можна використовувати для підвищення розрядності ДПФ з метою отримання 

більшої точності. 

Тепер зупинимось коротко на особливостях реалізації зазначеного вище. 

Спочатку з вбудованої ПЗП при ініціалізації ПЛІС завантажується таблиця дискретних 

значень косинусу від 0 до 2π з кроком 2π/N. 

Для запам’ятовування кожних N вхідних відліків використовується невеликий блок ОЗП. 

Основним обчислювальним модулем є перемножувач з накопиченням (MAC). В пристрої 

використовуються лише два блоки MAC (для обчислення косинусної і синусної складових) та 

регістри - вказівники на відповідні точки сигналів для перемноження. Арифметичні операції 

виконуються послідовно, що дозволяє суттєво зекономити апаратні ресурси, а таким чином, у 

випадку збільшення розрядності ДПФ збільшиться лише обсяг вхідної ОЗП та відеопам’яті. 

Ресурси іншої логіки залишаться практично незмінними. 

Після кожних послідовних N дій множення накопичені результати для косинусної та 
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синусної складової додаються (по абсолютному значенню) та виводяться на вихід як значення 

амплітуди відповідної гармоніки. Після цього акумулятор очищується і процес повторюється для 

інших частотних складових. 

Отримані значення передаються до відеопам’яті, яка реалізована на ПЛІС за допомогою 

вбудованих М4К блоків пам’яті. Для цієї пам’яті реалізовано два алгоритми відображення 

спектру на екрані монітору - у вигляді спектрограми або у вигляді амплітудно-частотної 

характеристики. Згенеровані сигнали кольорів (RGB) та сигнали вертикальної і горизонтальної 

синхронізації з ПЛІС подаються на відеокодек, який формує вихідний сигнал на VGA монітор 

для відображення. 

 

Висновки 

Враховуючи важливість використання спектрального аналізу звукових сигналів у різних 

галузях в роботі запропоновано компактний пристрій для візуалізації спектру в реальному часі 

на звичайному VGA моніторі. 

Завдяки реалізації на основі ПЛІС структура пристрою спроектована максимально 

оптимально і забезпечує високу швидкодію. Пристрій має можливість змінювати частоту 

дискретизації, кількість відліків для обчислення ДПФ та спосіб візуалізації спектру сигналу. Це 

дозволяє виконувати налаштування пристрою для роботи з певним видом сигналів, отримавши 

необхідну точність обчислення в залежності від конкретної задачі. 

Основними перевагами розробленого рішення є: 

•   відсутність прив’язки до ОС; 

•   відсутність додаткового апаратного забезпечення; 

•   наявність можливості налаштування параметрів; 

•   точність обчислення спектру не залежить від температури і зовнішніх чинників; 

•   простота в експлуатації та відсутність калібрування; 

•   наявність можливості візуалізації на звичайному VGA екрані; 

•   портативність технічного рішення; 

•   достатня точність та невелика вартість у порівнянні з апаратними аналогами. 

 

Література 

1. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов – СПб: Питер. - 2002. – 606 с. 

2. Христофоров А.В. Методы анализа спектра сигнала – Казань: КГУ. - 2004. – 21с. 

3. Эммануил Айфичер. Барри Джервис. Цифровая обработка сигналов: практический 

подход. – Вильямс. - 2016. – 992с. 

 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Лисенко О.М. 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, кафедра КЕОА, Київ, Україна 

  



198 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

УДК 621.3 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЬОВАНОГО МАШИННОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ДЕТЕКЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ 

ВТОРГНЕНЬ 

 

В.Є. Ланевський 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: vlad.lanevskyy@gmail.com 

 

В даній статті представлений аналіз особливостей контрольованих методів 

машинного навчання з метою визначення можливості їх застосування для вирішення 

проблеми виявлення аномалій. 

This article presents a review of particular qualities of supervised learning methods. The 

goal of the article is to determine whether they are suitable for anomaly detection task. 

Ключові слова: Система виявлення вторгнень, дерево прийняття рішень, нейронна 

мережа, машинне навчання, контрольоване навчання. 

Key words: Intrusion detection system, decision tree, neural network, machine learning, 

unsupervised learning. 

 

Вступ 

Виявленням аномалій називається знаходження та ідентифікація елементів, подій або 

спостережень, що не відповідають очікуваній поведінці(патернам) або іншим елементам набору 

даних [1]. Задача виявлення аномалій передбачає утворення набору даних, в котрому 

відбудеться пошук, визначення характеристик за яким цей пошук безпосередньо 

відбуватиметься та аналіз вихідних значень для визначення вторгнень. Усі існуючі методи 

машинного навчання виявлення аномалій можна розділити на два класи: контрольовані та 

неконтрольовані методи [2]. Контрольовані методи машинного навчання – ті методи, що 

передбачають наявність для кожного вхідного вектору даних, вихідний вектор значень (реакцій) 

[3]. Неконтрольоване навчання — один зі способів машинного навчання, при вирішенні яких 

випробовувана система спонтанно навчається виконувати поставлене завдання, без втручання 

з боку експериментатора. [4]. Загальна класифікація методів представлена графічно на рис. 1. 

Метою даної роботи є аналіз особливостей методів контрольованого машинного навчання для 

визначення можливостей їх застосування для задачі виявлення мережевих вторгнень. 
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Порівняння методів контрольованого машинного навчання 

 

Рис. 1. Класифікація методів машинного навчання для виявлення аномалій 

 

1. К-ближніх сусідів (K-NN) 

Метод К-NN є одним із простих алгоритмів, що часто застосовується із непараметричним 

методом. Він обчислює приблизну відстань меж різними точками вхідних векторів, а потім 

присвоює непомічену точку до класу її к-ближчого сусіда [5]. У процесі створення К-NN 

класифікатора К є важливим параметром і різні значення К можуть визивати різні наслідки. 

Якщо К занадто велике, сусіди, котрі застосовуються для прогнозування, будуть витрачати 

велику кількість часу класифікації та вплинуть на точність. Для задачі виявлення вторгнень при 

визначенні відстані до усіх сусідів має бути встановлено порогове значення, нижче якого об’єкт, 

що аналізується буде визначено як аномальний. 

 

2. Баєсові мережі 

Баєсова мережа (BN) представляє собою модель, котра кодує ймовірнісні відношення між 

змінними [6]. Цей метод зазвичай використовується для виявлення вторгнень в поєднанні із 
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статистичними схемами. Вона має ряд переваг, серед яких – можливість кодування залежності 

поміж змінними і передбаченням події, а також можливість включати попередні знання та дані. В 

роботі [7] показано, що система BN забезпечує вірну математичну основу, щоб зробити простою 

важку задачу та зроблено припущення, що система виявлення вторгнень (IDS) на основі BN 

буде відрізняти атаки від звичайної мережевої активності шляхом порівняння показників кожного 

зразка мережевого трафіку. В роботі [8] використано контрольований Наївний Баєсовий 

класифікатор та 248 потоків функції, щоб диференціювати поміж різних типів ознак, таких як 

довжина пакета та час доставки, на додаток до різних ТСР заголовків. Кореляція відбору ознак 

була використана для виявлення сильних функцій і це показало, що лише невелика підмножина 

(менше ніж 20 ознак) необхідна для точної класифікації. 

 

3.   Контрольована нейронна мережа (NNS) 

NNS пророкують поведінку різних користувачів та демонів в системах. Основною 

перевагою NNS є толерантність до неточних даних та неточної інформації, а також здатність 

будувати рішення без попереднього знання закономірностей даних. 

Це, в поєднанні із здатністю до узагальнення вивчених даних, зробило їх доцільними для 

IDS. Для того, щоб застосувати цей підхід до IDS, дані, що представляють атаки та роботу 

звичайних додатків мають бути введені в NN для автоматичного налаштування мережних 

коефіцієнтів на етапі навчання. 

 

4.   Дерево прийняття рішень 

3. роботі [9] визначено дерево рішення як «ефективний та розповсюджений інструмент 

для класифікації та прогнозування. Деревом рішення є дерево, котре складається з трьох 

основних компонентів: вузли, дуги та листя. Кожен вузол помічений особливою ознакою, котра є 

найбільш інформативною серед ознак, що не були розглянуті на шляху від коріння. Кожна дуга 

із вузла помічає значення ознаки вузла, і кожен лист віднесено до категорії чи класу. Дерево 

рішень може бути застосовано для класифікації точки даних, починаючи від коріння дерева та 

переміщаючись вниз, поки лист вузла не буде досягнуто. Лист вузла забезпечує класифікацію 

точки даних». 

В роботі [10] дерево рішень та метод опорних векторів застосовуються в якості моделі 

виявлення вторгнень. Там запропоновано гібридний метод DT-SVM, де метод опорних векторів 

та дерево рішень використовуються в якості базових класифікаторів. В роботі [11] проведена 

адаптація дерева рішень для DoS-атак, R2L атак, U2R атак та атак сканування. Алгоритм ID3 

використовується в якості алгоритму навчання для автоматичної генерації дерева рішень. 

 

Висновки 

Для вирішення задачі виявлення мережевих вторгнень можна використати ряд методів 

контрольованого машинного навчання. У даній роботі було проаналізовано особливості методів 

к-найближчих сусідів, Баєсових мереж, контрольована нейронна мережа та дерево прийняття 

рішень. Ключовою особливістю методу К-NN є простий та швидкий в реалізації алгоритм, але 
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має недолік – висока чутливість до налаштування параметрів, що сильно впливає на точність. 

Серед переваг мереж Баєса було визначено наступні: вміння кодувати залежності поміж 

ознаками та можливість застосовувати попередні знання. Перевагами контрольовані нейронної 

мережі є вміння узагальнювати з обмежених, зашумлених та неповних даних. Також має 

потенціал розпізнавати майбутній небачений патерн. Метод DT виділяється поміж інших тим, що 

здатен класифікувати вторгнення за типами. Але має такий недолік, як великий час виконання 

обчислень. 

Виходячи з проведеного аналізу, було вирішено для подальшої реалізації та досліджень 

ефективності вибрати наступні методи: контрольовані нейронні мережі, Баєсові мережі та метод 

к-найближчих сусідів. 
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В роботі проведена класифікація методів корекції голосового сигналу для систем 

розпізнавання мовлення та аналіз їх особливостей. Для зменшення обчислювальних 

затрат на оцінку часу реверберації та забезпечення інваріантністі системи до фазового 

зсуву сигналу запропоновано підхід до сліпого обчислення часу ревербації в частотній 

області на основі нейронної мережі. 

This article classifies speech signal correction methods for automatic recognition 

systems. To reduce computational overhead and provide system independency to signal 

phase shift, proposed reverberation time estimation approach in frequency-domain, based on 

neural network analysis. 

Ключові слова: АРМ, нейронна мережа, реверберація, шум, корекція, відбиття. 

Key words: ARS, neural network, reverberation, noise, correction, reflections. 

 

Вступ 

Системи автоматичного розпізнавання мовлення (АРМ) широко використовуються в 

голосових користувацьких інтерфейсах. Голосовий сигнал до надходження в систему АРМ 

піддається впливу шумів (фоновий шум, реверберація і т.д.) та апаратним завадам, пов’язаним 

з неідеальністю каналу передачі (помилки кодування). Метою даної роботи є класифікація 

існуючих підходів і методів корекції голосових сигналів та аналіз їх особливостей. 

 

Основні підходи до корекції голосових сигналів 

На рис. 1 представлені етапи формування голосового сигналу до надходження його до 

системи АРМ. 

 

 

Рис. 1 – Етапи формування голосового сигналу 

 

Серед завад можна виділити два основних види: адитивний фоновий шум і реверберація. 

Реверберація - сумарний сигнал, що надійшов на вхід записуючого пристрою після 
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багаторазового відображення від стін приміщення, в якому відбувався запис [1]. На рис. 2 

схематично показано рівень звукового тиску в приміщенні після збудження звуковим імпульсом 

[1]. 

 

Рис. 2 – Імпульсна характеристика приміщення 

 

Імпульсна характеристика (ІХ) приміщення складається з трьох частин: 

5. прямий звук – перший звук, який потрапляє безпосередньо від джерела до слухача і 

має найбільшу інтенсивність [1]; 

6. ранні відбиття – група відбиттів, що приходять до слухача через 80 мс після прямого 

звуку [1]; 

7. "хвіст" реверберації – складається з численних відбиттів звуку [1]. 

Ранні відбиття зазвичай компенсуються на етапі постобробки мовного сигналу (при 

обчисленні спектральних ознак в системі АРМ [1]). Як наслідок, пізня реверберація завдає 

більший вплив на голосовий сигнал. 

Модель створення голосового сигналу шумом і реверберацією визначається виразом [2]: 

y t x t h t n t( ) ( ) ( ) ( )     (1) 

де x(t) - неспотворений сигнал; h(t) - ІХ приміщення; n(t) - випадковий шумовий процес. 

Зазвичай системи АРМ навчають на зразках неспотвореного мовлення [3]. При експлуатації 

таких систем в реальній обстановці мікрофон часто розташований на відстані від джерела, тому 

на вхід АРМ надходить голосовий сигнал, спотворений шумом та реверберацією. Через 

відмінності умов навчання і експлуатації якість роботи систем АРМ істотно знижується. Це 

явище називають нестійкістю систем АРМ до дії шуму та реверберації на голосовий сигнал [3]. 

Проблема підвищення завадостійкості систем АРМ може бути вирішена з використанням 

двох підходів: попередня корекція мовного сигналу та корекція всередині системи АРМ [3]. До 

методів попередньої корекції відносять придушення завад в препроцесорі, орієнтоване на 

амплітудні критерії якості відкоригованого сигналу, такі як співвідношення сигнал-шум [3]. Другий 

підхід перебдачає використання методів, що працюють усередині системи АРМ: стійке до шумів 

параметричне представлення мовного сигналу, адаптація акустичних моделей до шуму, 

врахування лінгвістичних особливостей сигналу, наприклад, обробка спонтанного мовлення [3]. 

Надзвичайно важливою і вирішальною перевагою обробки препроцесором є можливість 

незмінювати структуру і параметри вже існуючих систем АРМ (що є досить непростим 

завданням з огляду на принципову складності алгоритмів АРМ). Враховуючи це в даному 
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дослідженні сконцентровано увагу на підході, що базується на попередній корекції голосового 

сигналу. 

 

Класифікація методів придушення реверберації 

Для придушення адитивного шуму успішно використовують кілька методів, а саме: 

вінерівська фільтрація або відновлення у часовій області [4] та відновлення в спектральній 

області [5]. 

Класифікуючи методи придушення реверберації, розрізняють повне і часткове 

придушення реверберації. Задача повного придушення реверберації відноситься до зворотних 

задач [6] і повинна вирішуватися шляхом деконволюції (методом зворотної фільтрації) [6]. До 

методів повного придушення реверберації належать: деконволюція на основі гармонік [7], 

спектральне віднімання [8], частотна корекція [9]. Деконволюція на основі гармонік залежить від 

частот присутніх у вхідному сигналі та частоти їх зміни. На результати обробки цими методами 

сильно впливатимуть будь-які зміни в ІХ приміщення, тому середовище передачі має бути 

відомим (наприклад, час реверберації Т60) [6-9]. 

Час реверберації – це час, необхідний для зменшення ревербераційного сигналу на 60 дБ 

[1]. На практиці, зазвичай, така оцінка неможлива. У цьому випадку необхідно провести «сліпу» 

коррекцію спотвореного голосового сигналу. Такі способи неминуче супроводжуються похибкою 

вимірювань, що в свою чергу зменшує точність розпізнавання системами АРМ [3]. До методів 

сліпого вимірювання часу реверберції можна віднести: спектральне віднімання з виділенням 

пауз між словами [10] та сліпу деконволюцію [11]. В роботі [12] представлено підхід, в якому 

припускається, що частотна характеристика фільтра, яка є зворотньою імпульсній 

характеристиці приміщення h-1(t), є мінімально-фазовою, що на практиці зазвичай не 

виконується [12]. В роботі [13] запропонований метод максимальної правдоподібності (МП). 

Сутність вимірювань часу реверберації методом МП полягає в отриманні параметрів 

імпульсного відгуку в паузах голосового сигналу, де дія реверберації проявляється у вигляді 

звукових «шлейфів», що тягнуться за останніми звуками слів. Даний метод апроксимує значення 

часу реверберації з кожним обробленим фреймом. 

На практиці оцінка часу реверберації занадто складна для обчислення існуючими 

математичними моделями, а задовільна модель вимагає значних обчислювальних ресурсів [14]. 

Для збільшення ефективності вирішення цієї задачі можна запропонувати альтернативний 

метод прогнозування часу реверберації на основі штучних нейронних мереж. Нейронна мережа 

після успішного навчання, дозволить збільшити швидкість обробки голосового сигналу, завдяки 

простоті необхідних операцій для обчислення. Для забезпечення інваріантністі системи до 

фазового зсуву сигналу пропонується проводити обробку в частотній області. Це дозволить 

правильно обробляти сигнал при переміщенні диктора відносно мікрофона. 

 

Висновки 

Зважаючи на складність існуючих систем автоматичного розпізнавання мовлення, більша 

частина необхідної обробки сигналу повинна проводитись в препроцесорі. Попередня обробка 
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дозволяє зберігати незмінною структуру і параметри системи АРМ. Адитивні завади успішно 

придушуються методами вінеровської фільтрації та частотної коррекції. Всі методи повного 

придушення реверберації потребують наявності хоча б мінімальної інформації про імпульсну 

характеристику приміщення. На практиці параметр часу реверберації невідомий і тому 

проводять часткове придушення реверберації одним з методів: спектральне віднімання з 

виділенням пауз між словами, сліпа деконволюція, методом максимальної правдоподібності. 

Однак сліпі вимірювання часу реверберації неминуче супроводжуються похибкою вимірювань, 

що знижує ефективність придушення пізньої реверберації. Для зменшення обчислювальних 

затрат на оцінку часу реверберації та забезпечення інваріантністі системи до фазового зсуву 

сигналу запропоновано підхід до сліпого обчислення часу ревербації в чатотній області на 

основі нейронної мережі. 
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В роботі запропонована структурна схема стенду для дослідження вібраційно-

шумових характеристик п’єзоелектричних двигунів в залежності від сигналів керування, 

які надходять на п’єзорезонатор двигуна. Для збудження п’єзоелектричного двигуна 

запропоновано використання гармонійних сигналів, що дозволить зменшити вібрації та 

шуми в кроковому (старт-стопному) режимі роботи двигуна. 

This article describes the structural scheme of a stand for research of vibration and 

noise characteristics of piezoelectric motors depending on control signals coming on 

piezoelectric resonator. To excite the piezoelectric resonator of the motor it is proposed to use 

harmonic signals, which will reduce vibrations and noise in a stepping (start-stop) operation 

mode of the motor. 

Ключові слова: п’єзоелектричний двигун, п’єзоелектричний резонатор, стенд, шум, 

вібрації, гармонійні сигнали. 

Key words: piezoelectric motor, piezoelectric resonator, stand, noise, vibration, harmonic 

signals. 

 

Вступ 

П’єзоелектричні двигуни відкривають нові потенційні можливості для здійснення 

маніпулювань над мікрооб’єктами в мікронних та субмікронних діапазонах за рахунок 

розширення їх функціональних можливостей (в порівнянні з традиційними електромагнітними 

двигунами). Перш за все, це здійснюється за рахунок високої роздільної здатності двигуна 

(мінімальний кутовий крок ~ кутових секунд, лінійний крок ~ нанометрів) та розширеного 

діапазону по швидкості (більше 5 порядків). 

В роботі розглянуто п’єзоелектричні двигуни резонансного типу. Швидкість руху такого 

двигуна може здійснюватись за рахунок зміни частоти збудження п’єзоелектричного резонатора. 

Зазвичай, форма сигналу збудження є меандр, оскільки генератор для його формування є 

простіший в реалізації, порівняно з генератором гармонійних коливань. Графік залежності 

швидкості руху двигуна від частоти збудження з генератора типу меандр представлено на 

рисунку 1 [1]. 

Однак керування швидкістю такого двигуна шляхом зміни частоти його збудження 

дозволяє зменшити швидкість лише в 5-10 разів від максимальної. Цього не достатньо для 

формування руху та переміщень в мікро- та нанодіапазонах. З цією метою використовується 

кроковий режим керування двигуном [2]. Принцип даного керування полягає в короткочасному 

ввімкненню двигуна з певною частотою. Частота збудження п’єзоелектричного резонатора в 
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даному режимі є близька до частоти резонансу. Швидкість двигуна регулюється часом роботи 

двигуна або частотою його ввімкнення (принцип ШІМу або частотного керування). 

 

Рис.1. Графік залежності швидкості руху двигуна від частоти збудження 

п’єзоелектричного резонатора 

Недолік даного принципу керування полягає у виникненні шуму та вібрацій при кожному 

здійсненому кроці, оскільки між статором та ротором існує фрикційний контакт [2,3], який і 

породжує мікроудар. При початку руху та, особливо, при його зупинці (швидкодія двигуна ~ 

десятки мікросекунд) виникає велике прискорення, що і призводить до виникнення шумів та 

вібрацій. Задача ускладнюється при регулярній дії цих мікроударів (ШІМ або частотне 

керування), що призводить до резонансного захвату цих коливань елементами конструкції 

двигуна та пристрою, де він знаходиться. 

При здійсненні маніпулювань над мікрооб’єктами в мікронних та субмікронних діапазонах 

дані недоліки є недопустимими (або повинні бути зведені до мінімуму). 

Метою роботи є розробка стенда для дослідження вібраційно-шумових характеристик 

п’єзоелектричних двигунів. 

Новизна розробки полягає в можливості дослідженні вібраційно-шумових характеристик 

п’єзоелектричних двигунів на базі такого стенду. 

Сутність запропонованого технічного рішення 

Структурна схема стенду представлена на рисунку 2. 

Такий стенд включає: 

-генератор сигналів збудження резонатора, основою якого є цифро-аналоговий 

перетворювач (що забезпечює регулювання форми сигналу та його амплітуди) з фільтр нижніх 

частот та підсилювачем сигналу; 

-мікрофон; 

-вимірювач струму споживання двигуна та вихідної напруги генератора, яка змінюється від 

реактивного опору двигуна; 

-п’єзоелектричний датчик ударів; 

-датчик швидкості; 

-МК для збору даних з датчиків та керуванням генератора; 

-ПК для накопичення та подальшої обробки отриманих даних про роботу двигуна. 
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Рис.2. Структурна схема стенду 

 

Особливістю стенда є генератор гармонійних коливань синусоїдальної форми. Сигнал з 

генератора збуджує п’єзоелектричний резонатор двигуна, еквівалентну схему якого [3] можна 

представити як n-паралельно ввімкнених послідовних коливальних контурів, які відповідають 

модам коливань, зашунтованих статичною ємністю С0 (рис.3). 

 

 

Рис.3. Еквівалентна схема п’єзоелектричного резонатора 

 

Якщо форма сигналу частоти збудження є прямокутна, то відбувається збудження не 

тільки головної моди, якій відповідає частота сигналу 
uT

1
 (де Tu – період сигналу збудження, tu – 

тривалість імпульсу), а й інші кратні моди (рис.4). Як результат, ці моди є паразитними, можуть 

збуджувати інші коливальні контури еквівалентної схеми і негативно впливати на роботу 

двигуна. Це додаткові джерела вібрації і шуму. 
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Тому в даному випадку і реалізовано генератор гармонійних коливань синусоїдальної 

форми з можливістю мінімізації шуму та вібрацій, а також регулювання амплітуди коливань з 

можливістю безшумної роботи на малих швидкостях. 

 

 

Рис.4. Сигнал прямокутної форми та його спектр [4] 

 

Висновки 

Запропоновано структурну схему стенда для дослідження вібраційно-шумових 

характеристик п’єзоелектричних двигунів з генератором гармонійних коливань. Використання 

такого стенда дозволить отримати дані для подальшої розробки методів керування 

п’єзоелектричним двигуном з забезпеченням руху двигуна вільного від шумів та вібрацій. 
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У статті наведено аналіз проблеми оцінки стану енергонезалежної пам’яті, показано 

основні експериментальні приклади його використання та відповідні результати. 

Приведено опис тесту DMR та алгоритм його виконання. Розглянуто створену 

експериментальну установку, що використовується для проведення тесту, його оцінки та 

вдосконалення. Також наведено отримані експериментальні дані. 

This article is to show the analysis on non-volatile memory evaluation testing, to list the 

main experimental cases of use and the corresponding results. The DMR test description and 

the algorithm are depicted. The experimental setup, consisting of a software and a hardware, 

used for test execution and improvement implementation is shown. Also, the data collected 

with the use of it presented. 

Ключові слова: енергонезалежна пам’ять, мікросхема, оцінка стану, тестування. 

Key words: non-volatile memory, microcircuit, evaluation, testing. 

 

Вступ. Аналіз проблеми оцінки стану енергонезалежної пам’яті 

Використання інтегральних мікросхем різної функціональності є стандартом для 

сьогодення автомобільної промисловості. Зважаючи на рівні стандартів, що висуваються до 

транспортного засобу в цілому, очікуваним є й те, що окремі підсистеми мають пройти низку 

випробовувань [1]. 

Зокрема, засіб збереження програмного забезпечення модулів. Він може бути 

представлений як дискретною мікросхемою, так і інтегрованим в будову однієї з них. Для 

перевірки її характеристик та валідації у різних умовах експлуатації існує затверджений список 

тестів та умов для них. Тестування пам’яті може бути проведено як за допомогою безпосередніх 

вимірювань, так і візуальним контролем за допомогою мікроскопа [2]. 

Як правило, дані тести виконують для оцінки стану запам’ятовуючого пристрою після 

проходження ним певних експериментальних випробовувань. Наприклад: 

1. витримка в термокамері від 12 до 1000 годин, тобто примусове зістарювання 

мікросхем, що є еквівалентом їхнього використання протягом декількох років; 

2. циклічний перезапис одного слова, що викликає збурення сусідніх комірок та 

спотворює сусідні комірки даних надаючи їм додаткового заряду запису або стирання; 

3. вимірювання аналогових значень та логічне вичитування вмісту при верхніх та нижніх 

значеннях температури довколишнього середовища (-40..175°C) [3] 
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Одним з найбільш інформативних недеструктивних методів оцінки стану пам’яті є метод 

прямого вичитування значення кожної комірки при різних порогових значеннях референтної 

напруги Vref, є Detailed Marginal Read(DMR) тест. 

Таким чином метою статті є розробка програмно-апаратного комплексу для оцінки тесту 

DMR та його недоліків. 

 

Принцип вичитування даних з комірок пам’яті 

Для читання пам’яті на керуючий затвор транзистору що підключає одиночну комірку 

пам’яті до лінії подається позитивний заряд. Якщо в ній відсутній заряд, то транзистор почне 

проводити струм. В іншому випадку струм між витоком і стоком не виникає. Виникаючий струм 

заряджає ємність, на якій і формується напруга, що порівнюється на вбудованому компараторі із 

референтним значенням, та надає інформацію про записаний чи стертий стан комірки. 

Величина Vref - є програмованою опорною напругою для визначення чи є комірка 

запрограмованою або стертою. Тобто, ми маємо можливість зробити логічне читання. Оскільки 

пам’ять не є досконалою заряд затворів може «витікати», через це рівень логічного 

спрацювання компаратору буде зміщуватись. Тобто, різниця напруг між стертими ти записаними 

комірками буде зменшуватись. 

 

DMR тест, його алгоритм та вимірювані параметри 

Одним з найбільш інформативних характеризуючих тестів для пам’яті є DMR тест. Для 

його виконання немає необхідності у фізичний деструкції приладу, а необхідні додаткові 

структури довкола блоку пам’яті наявні за потребами дизайну. Тож його можна здійснити для 

оцінки кожного модулю, ще на етапі виробництва. 

Його алгоритм наступний [3]: 

10. Усі комірки програмуються заздалегідь відомими даними. Найчастіше – це є 

«шахматний» паттерн. Він також зберігається як початковий. 

11. Vref встановлюється у «нормальний» режим. Найчастіше – середнє значення. 

12. Виконується логічне читання. Ці дані ми вважаємо нормальними. 

13. Циклічно встановлюється Vref від мінімального до максимального можливого значення. 

14. На кожному зі встановлених значень проводиться логічне читання та збереження 

даних. 

15. Постобробка даних, протягом якої відбувається порівняння кожної ітераційної вичитки 

із початковими значеннями. 

Після порівняння початкових значень із значеннями отриманими при вичитці, можливо 

визначити кількість комірок, які були вичитані із помилковим значенням (порівняно із 

початковим). Тобто, за результатами буде визначено граничні рівні усіх сегментів блоку, що 

надасть змогу оцінити якість блока в цілому. 

Зазвичай даний тест використовується для аналізу впливу експериментальних умов на 

якість записаних даних. Наприклад у компонуванні із експериментом із взаємним збуренням 

заряду в плаваючому затворі при записі сусідніх комірок. Протягом нього відбувається циклічний 
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перезапис одного слова. Проте, через архітектуру блоку пам’яті усі слова, що знаходяться на 

одній шині вибору біта даних або вибору адреси запису отримують додатковий «записуючий» 

або «стираючий» заряди, що погіршує якість стану стертих та записаних комірок відповідно. 

На рис.1 наведено результат виконання DMR тесту до та після кількосот ітерацій 

збурюючого експерименту. Граничні рівні записаних та стертих даних для циклічно 

перезаписуваного слова будуть ідеальні, проте для слів довкола нього вони змістяться значно 

ближче до середнього значення. Знання рівнів комірок по закінченню експерименті дає змогу 

прогнозувати живучість пам’яті при постійному перезаписі в кінцевому приладі. На графіку 

наведено результати для тестованого пристрою №601, та кількості ітерацій збурюючого 

експерименту – 0, 1000, 10000 циклів. 

 

Рис. 1. Результати оцінки стану пам’яті за розподілення помилок за рівнями Vref на 

різних етапах виконання збурюючого експерименту (0, 1000, 10000 циклів 

перезаписутестового слова) для мікросхеми №601 

 

Даний тест надає повномасштабну інформацію про деградацію блоку пам’яті в цілому та 

кожної комірки окремо. Недоліком можна визначити не оптимальність послідовності 

конфігурування рівнів Vref. Через лінійну зміну значення перед кожною вичиткою без 

постаналізу тестовий час подовжується, а використання ресурсів вимірюю чого обладнання не є 

оптимальним. 

 

Установка для проведення експерименту 

Експеримент із використанням DMR тесту проводиться на вимірювальній установці фірми 

Natioanal Instruments, а саме PCI eXtensions for Instrumentation (PXI) - модульна платформа, 

призначена для побудови багатофункціональних контрольно-вимірювальних систем, 

випробувального устаткування для тестування електроніки, систем автоматизації, модульних 

лабораторних приладів і т.д. 

Для фізичного підключення вимірювальної платформи до досліджуємої мікросхеми 

створено друковану плату (рис.2), що напряму з’єднує контакти чипа та вимірюючих модулів. 

Для оцінки параметрів пам’яті та подальшої оптимізації алгоритму тестування було 

створено спеціальне технологічне програмне забезпечення, для цього обрано середовище 

графічного програмування LabVIEW через його орієнтованість для роботи із технічними 

дослідами та платформою PXI, так як розробником обох є компанія National Instruments. 
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Рис. 2. Розроблена друкована плата для підключення мікросхеми пам’яті до 

вимірюючої платформи PXI 

 

Також обране середовище дає можливість швидко обробляти дані через простоту модифікації 

коду програми, що в подальшому дає змогу вдосконалити тест за допомогою розширення 

функціональних можливостей алгоритму аналізу даних під час вибору наступного кроку вимірювання. 

Загальний вигляд створеного програмного забезпечення із результатами DMR тесту наведено на 

рис.1. 

 

Висновки 

Під час аналізу проблеми оцінки стану енергонезалежної пам’яті виявлено, що не зважаючи на 

те, що DMR тест, який є загально використовуваним засобом для тестування пам’яті, прогнозування 

терміну та якості її роботи в кінцевому продукті, має недоліки. Для оцінки стану кожної комірки пам’яті 

використовується алгоритм з постійним кроком, таким чином, частина результатів роботи тесту 

заздалегідь буде неінформативна, а отже можна прискорити виконання даного тесту за рахунок 

динамічної зміни кроку, що призведе до збільшення кількості тестуємого об’єму пам’яті на одиницю 

часу, або при збереженні загального часу тесту, дасть змогу провести більш глибокий аналіз стану 

пам’яті. Для цього було розроблено програмно-апаратний комплекс, який дає можливість 

відтворювати тест та вносити правки до алгоритму його виконання. 
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НОВІТНІЙ ПІДХІД ДО ПОШУКУ РАДІАЦІЙНИХ АНОМАЛІЙ ТА ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЯ 

 

О. І. Махньов 

НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», Факультет Електроніки, гр. ДК-51, Київ, Україна; e-mail: 
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У даній статті розглядається нова методика звукової індикації вимірів при 

пошукових роботах під час митного чи постового радіаційного контролю, ліквідації 

радіаційних аварій, тощо. Також запропоновано практичну реалізацію приладу, що 

використовує цю методику. Використання розглянутого підходу суттєво знижає ризики 

пропуску аномалій, спрощує керування вимірювальним приладом, підвищує комфорт 

користувача при роботі. 

This article covers a newly developed method of sound indication of radiation 

measurements during isotope search and localization procedures. Article also suggests an 

implementation of this method in a measurement device. By using this way of measurement, 

we are able to significantly lower anomaly miss chance, simplify measurement device control 

and increase user comfort. 

Ключові слова: радіаційний контроль, пошуковий дозиметр, методика пошуку 

радіоізотопів, дозиметр, звукова індикація. 

Key words: radiation control, isotope search, search dosimeter, isotope search methods, 

dosimeter, sound indication. 

 

Вступ 

Апаратура радіаційного контролю є одною з найважливіших складових арсеналу засобів та 

інструментів екологів. З розвитком ядерних технологій та виробництва, пов’язаного з радіоактивними 

речовинами, радіаційний контроль стає все більш важливим аспектом інженерної діяльності. 

Важливою частиною радіаційного контроля є пошук джерел випромінювання при митному чи 

вхідному контролі, ліквідації радіаційних аварій, радіоекологічних дослідженнях. Спеціалісти, що 

працюють у цій сфері використовують так звані пошукові дозиметри – прилади для локалізації 

джерел іонізуючого випромінювання. 

Під час розробки приладів радіаційного контролю, особливо – пошукових, одним з 

найважливіших аспектів є індикація результатів вимірів – дисплейна, звукова, тактильна, тощо. Тож, 

ця стаття посвячена розробці нового підходу до звукової індикації вимірів при проведенні пошуку 

джерел іонізуючого випромінювання. 

 

Огляд типових умов роботи пошукових приладів 

Одним з найбільш поширених застосувань пошукових дозиметрів є пошук радіонуклідів у 

транспортних засобах (вантажівках, вагонах, тощо) при вхідному (приймання металобрухту на 

комбінатах і т. д.) або при митному контролі. 

mailto:cropemail@gmail.com
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Прилади, що використовують при такому контролі, мають так зване «налаштування 

порогу» - деякий рівень опромінення, після якого прилад сигналізує про аномалію. Приклади 

дозиметрів, що мають таке налаштування: МКС-07 «Пошук», Ритм-1 і його модифікації [1-2]. 

Умови роботи біля масивних транспортних засобів передбачають постійно змінний рівень 

фонового опромінення – користувач переміщується навколо транспортного засобу або 

піднімається на нього, що призводить до екранування. Це явище добре ілюстровано у Пам’ятці 

для інспектора з радіаційного контролю ОБСЄ [3] (рис. 1). 

 

Рис. 1: Типовий профіль рівню опромінення біля транспортного засобу 

 

Це призводить до того, що після кожного переміщення необхідно проводити повторне 

налаштування порогового рівня. Так як умови екранування для кожного транспортного засобу різні, 

ця вимога або виконується некоректно, або ігнорується. В такому випадку налаштування порогового 

рівню залишається завищеним. Якщо ж рівень опромінення не такий великий, як наведено на 

ілюстрації (джерело не таке активне або добре екрановано), то аномалія може бути взагалі 

пропущена. 

Інше застосування пошукових приладів – локалізація джерел випромінювання та ліквідація 

радіаційних аварій. Пошук джерела може бути ускладнений, якщо джерело знаходиться на 

забрудненому радіонуклідами ґрунті, який створює 

нерівномірний фоновий рівень опромінення. Це призводить до того, що користувачу необхідно 

перелаштовувати прилад після кожної зміни фонового опромінення. Окрім зниження зручності, це 

може призводити до отримання користувачем зайвої дози опромінення. 

Розглянувши основні сфери роботи пошукових пристроїв, можна прийти до висновку, що 

інформативним є не рівень опромінення, а його підвищення чи спадання. В той же час, необхідно 

залишити для користувача нагадування про те, що він знаходиться у небезпечній, з точки зору 

потужності дози, зоні. 

 

Опис розробленої методики звукової індикації вимірів 

Спеціалісти, що проводять митний чи вхідний радіаційний контроль, працюють з 

приладами значну частину робочої зміни. Тому звукова індикація має бути приємною до слуху 

людини, через що було вирішено використовувати звук з частотою, що відповідає музикальним 
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нотам. Інтервал, з яким прилад має видавати звук повинен відповідати музичному темпу, або 

бути їм кратним. 

Також є необхідним інформування користувача про фоновий рівень опромінення – якщо 

користувач знаходиться у зоні, де фонове опромінення значно перевищує санітарну норму, то 

він не повинен про це забути. Нехай прилад, незалежно від процесу пошуку, видає звуки, тон 

яких безумовно відповідає фону. Звуки, як це було сказано вище, повинні видаватися з 

музичним темпом. Щоб індикація не була набридливою – виберемо темп адажіо – приблизно 

один імпульс у секунду. 

Тепер перейдемо до пошуку аномалій. Як було сказано вище, необхідно інформувати 

користувача про зміни у рівні опромінення. Нехай прилад при аномалії (зміні рівня) почне 

видавати звуки декілька разів за один такт. З музичної теорії виберемо 8 звуків за один такт 

фонового рівня. Тобто при аномалії частота видачі звуків зросте у 8 раз. Тон звуку буде обраний 

виходячи з рівня опромінення у даний момент, але обраний з нотного ряду. 

 

Реалізація методики у вимірювальному приладі 

Для реалізації даної методики звукової індикації було створено та створено прототип 

дозиметра з чутливим елементом на основі сцинтиляційного кристала, чутливого до гамма-

опромінення та фотоелектронного помножувача. Такий метод побудови детектора дає високу 

чутливість приладу, що є необхідним у пошукових роботах [4]. 

Структурна схема приладу наведена на рис. 2. 

 

Рис. 2: Структурна схема запропонованого приладу 

 

Сигнал з детектора подається на два канали обробки даних. 

Перший канал реалізує вимірювальну функцію приладу – інтегрує сигнал з урахуванням 

енергетичного вкладу різних енергій опромінення. Вихідна напруга цього каналу виводиться на 

дисплей користувача, помножена на калібрувальний коефіцієнт. Цей канал має велику постійну 

часу фільтрів, тому видає інформацію, усереднену за часом, що при незмінних умовах 
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вимірювання дає високу точність вимірів рівня опромінення, але не може бути використаний для 

пошуку. 

Другий канал реалізує пошукову функцію приладу – сигнал без урахування жорсткості 

випромінювання (пропущений через одновібратор) інтегрується швидким інтегратором та 

подається на так звану схему «нуль-індикатора». Відсутність врахування жорсткості 

опромінення введена для підвищення чутливості у області низьких енергій частинок та 

підвищення співвідношення сигнал-шум у схемі. Схема «нуль-індикатора» диференціює 

отриманий сигнал, підсилює результат диференціювання та порівнює підсилений сигнал із 

каліброваним рівнем. Таким чином, схема реагує на першу похідну сигналу – зміну його рівня у 

часі, що є основною відмінністю цього приладу від інших. 

Робота схеми була змодельована у SPICE-системі, зі вхідним сигналом, що повторює 

сигнал з детектору при стабільному і нестабільному рівні опромінення. Результати симуляцій 

наведено на рис. 3, 4. 

 

 

Рис. 3. Графік вхідних та вихідних сигналів нуль-індикатора при стабільному 

сигналі. Чорний – вихід швидкого інтегратора, червоний – сигнал про зростання рівня, 

синій – сигнал про спадання рівня 
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Рис. 4. Графік вхідних та вихідних сигналів нуль-індикатора при нестабільному сигналі. 

 

Звуковий сигнал генерується мікроконтролером, який отримує інформацію про зміну 

сигналу від схеми нуль-індикатора, а тон звуку обирає виходячи з вимірювального каналу. 

Інформація про зміни рівня виводиться також на світлодіодні індикатори на корпусі пристрою. 

Загальний вигляд складеного пристрою наведено на рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Загальний вигляд дозиметру. 

 

 

Висновки 

Було розроблено новітню методику індикації радіаційних аномалій при пошуку, що не 

тільки значно знижує можливість пропуску аномалії через екранування фонового опромінення, 
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але й підвищує комфорт користувача та спрощує керування приладом. Також було 

запропоновано та розроблено пристрій, що реалізує даний метод індикації. Розроблений 

пристрій не потребує налаштувань після калібрування та має спрощену до мінімуму схему 

керування – один лише вимикач живлення. 
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В статті розглянуті методи оцінки якості передачі голосу. Серед яких PESQ, Е-

модель, ITU-T P563. Розглянута методологія прогнозування якості голосу в основі якої 

об’єднана структура PESQ і E-модель, що дозволяє оцінювати/передбачувати якість 

голосу використовуючи лише зіпсований сигнал, без затратних суб’єктивних тестів і  

може бути застосована для різних кодеків.  

In the article reviewed methodology, a combined PESQ/E-model structure, for 

nonintrusive prediction of voice quality in IP networks. 

Ключові слова: VoIP, оцінка якості. 

Key words: speech quality, VoIP. 

Вступ 

IP мережі застосовуються для передачі різних видів трафіку, в тому числі і голосового. 

Однак, такі мережі не розроблялись для підтримки голосового зв'язку в режимі реального часу 

через їх змінні характеристики (наприклад, затримка, джитер та рівень втрати пакетів), що 

призводить до погіршення якості передачі голосу. Основною проблемою в таких мережах є те, 

яким чином точно та ефективно вимірювати або прогнозувати якість передачі голосу для 

моніторингу та / або контролю якості обслуговування (QoS) для виконання технічних / 

комерційних вимог (наприклад, угод про рівень обслуговування).  

Методи оцінки 

Вимірювання якості голосу можна здійснювати за допомогою суб'єктивних або об'єктивних 

методів. Середня експертна оцінка (MOS) - це найпоширеніший суб'єктивний показник якості 

мовлення та рекомендований ITU [1]. Значення MOS, як правило, отримують як середнє 

значення оцінок, група експертів оцінюють якість мовних сигналів за п'ятибальною шкалою 

(відмінно, добре, задовільно, погано та дуже погано) за умов, викладених в ITU-Т стандарт 

Р.800 [1].  

У системах голосового зв'язку MOS є міжнародно визнаною метрикою, оскільки вона 

забезпечує прямий зв'язок із якістю передачі голосу яка сприймається кінцевим користувачем. 

Притаманні суб'єктивному вимірюванню недоліки MOS полягають в тому, що оцінка вимагає 

багато часу, коштів і не може використовуватися для довгострокового або об’ємного 

моніторингу якості голосової інформації в мережевій інфраструктурі. Це зробило об'єктивні 

методи дуже привабливими для задоволення вимог щодо вимірювання якості в мережах зв'язку. 

Об'єктивне вимірювання якості голосу може використовувати обидва сигнали, вихідний та 

спотворений, або лише спотворений. Перші методи є більш точними, але зазвичай непридатні 

для моніторингу живого трафіку через необхідність використання оригінального та спотвореного 
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сигналів. Наприклад, персептивна оцінка якості мовлення (PESQ) [2] ITU-T P.862 - найбільш 

часто використовуваний метод вимірювання якості передачі голосу в поточних програмах VoIP. 

Він призначений для вимірювання якості звуку та передбачає порівняння деградованого 

голосового сигналу з опорним голосовим сигналом для прогнозування значення MOS. 

Інші методи не потребують опорного сигналу і можуть бути використані для моніторингу / 

прогнозування якості передачі голосу або безпосередньо за відповідними параметрами системи 

(наприклад, Рівень втрати пакетів, затримка, джитер та кодек) або від деградованого голосового 

сигналу самого по собі. Е-модель ITU-T [3], є обчислювальною моделлю, яка може бути 

використана для прогнозування якості передачі мовлення безпосередньо від характеристик 

мережі та інших системних параметрів. З іншого боку, рекомендації ITU -Т P.563 [4], можуть бути 

використані для оцінки оцінки MOS на основі аналізу деградованого голосового сигналу.  

Хоча E-модель ITU є привабливим та загально використовуваним методом для 

прогнозування якості звуку для VoIP-додатків. Поточна E-модель застосовується до обмеженого 

числа кодеків та умов мережі (оскільки для виведення параметрів моделі необхідні суб'єктивні 

тести), і це гальмує її використання в нових додатках. Більш того, E-модель заснована на 

комплексному наборі фіксованих і емпіричних формул, які не є ефективними для моніторингу 

якості в режимі реального часу або для цілей оптимізації / контролю. 

 

Рис 1. Концептуальна схема методології прогнозування якості голосу 

На рис 1. зображена спрощена, концептуальна схема запропонованої в [5] методології 

розробки та використання нових моделей для прогнозування якості голосу в IP-мережах. Нижня 

частина малюнка ілюструє, як модель використовується для прогнозування якості голосу 

залежно від мережевих та інших параметрів системи (наприклад, рівень втрати пакетів, 

затримка і тип кодека). 

На практиці IP-пакети транспортують голосові дані через мережу будуть зафіксовані в 

точці моніторингу, яка може бути в будь-якому підхожому місці (наприклад, шлюз). Параметри 

мережі (наприклад, затримка, втрата пакетів, джитер та тип кодека) визначають аналізуючи 

заголовки (наприклад, заголовки RTP). Далі параметри подаються до моделі, для забезпечення 

прогнозування якості передачі голосу. 
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Верхня частина малюнка (обведена пунктирною лінією) показує як отримати об'єктивний 

показник якості голосу використовуючи об'єднану структуру ITU PESQ та E-моделі. На рисунку 

MOS (PESQ) середня оцінка експертів отримана з алгоритму PESQ шляхом порівняння 

вихідного і спотвореного сигналу. Виміряна MOS - виміряна якість голосового сигналу, отримана 

шляхом поєднання MOS (PESQ) і фактору загальної затримки. Прогнозована MOSc є 

прогнозованою якістю голосу за допомогою запропонованої моделі. У [5] запропоновано 

використання регресійних моделей для прогнозування якості голосу для різних кодеків. 

Регресійні моделі є ефективними, зрозумілими і можуть бути легко використані для моніторингу 

/ прогнозування якості голосу та контролю QoS (наприклад, керування джитер буфером та 

адаптивна швидкість передачі).  

Модель прогнозування якості передачі голосу: 

 

Рис 2. Структурна схема моделі прогнозування якості голосу 

На рисунку 2 показано, як оцінка якості голосу отримана з використанням комбінованої 

структури PESQ / E-моделі. PESQ - точний і надійний спосіб оцінити якість передачі голосу, але 

для нього потрібно мати обидва сигнали. Тому можна оцінити тільки якість звучання голосу 

враховуючи лише використаний кодек. Не розглядаючи вплив затримки, який важливим для 

інтерактивності в голосових комунікаціях. Підхід зображений на рис.2 експлуатує точність PESQ 

і модель затримки E-моделі. Оцінка MOS (PESQ) - оцінка отримана безпосередньо з алгоритму 

PESQ шляхом порівняння вихідного та спотвореного сигналів. MOS перераховується в 

рейтинговий коефіцієнт (фактор R) [3], а потім – до значення впливу устаткування Ie 

(спотворення сигналу викликані використаним кодеком та втратою пакетів), тобто MOSc 

об'єднує значення Ie та вплив затримки (коефіцієнт Id).  

Перетворення якості голосу з MOS (PESQ), рекомендація ITU-Т G.107 [3] визначає зв'язок 

між R та MOS (1).  

𝑀𝑂𝑆 =  {
1

1 + 0,035𝑅 + 𝑅(𝑅 − 60)
4,5,

𝑅 ≤ 0
0 < 𝑅 < 100
𝑅 ≥ 100

(1) 

𝑅 = 3,026𝑀𝑂𝑆3 − 25,314𝑀𝑂𝑆2 + 87,060𝑀𝑂𝑆 − 57,336(2) 

Перетворення з MOS в значення R може проводитись за формулою (2). Для MOS (PESQ), 

яка є оцінкою якості голосового сигналу коефіцієнт R не враховує вплив затримок (коефіцієнт 
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Id). Тому розглядаємо лише вплив обладнання (тобто значення, яке відповідає спотворенню 

викликаному кодеком та рівнем втрати пакетів), R може бути перераховано в Ie:  

𝐼𝑒 = 𝑅0 − 𝑅.(3) 

Значення за замовчуванням для Ro становить 93,2 [3]. 

Коефіцієнт впливу затримки Id, включає в себе спотворення викликані затримкою. Id може 

бути розрахована за серією комплексних рівнянь описаних в ITU G.107 [3]. Або за допомогою 

поліному 6-го порядку: 

𝐼𝑑 = −2,468 ∙ 10−14𝑑6 + 5,062 ∙ 10−11𝑑5 − 3,903 ∙ 10−8𝑑4 + 

+1,344 ∙ 10−5𝑑3 − 0,001802𝑑2 + 0,103𝑑 − 0,1698.(4) 

Розрахувавши Id та Ie, коефіцієнт R E-моделі може бути розрахований за наступним 

виразом: 

𝑅 = 𝑅0 − 𝐼𝑒 − 𝐼𝑑 .(5) 

 Коефіцієнт R враховує спотворення від втрати пакетів (залежить від кодека, різні кодеки 

по різному реагують на втрату пакетів) і затримки. Якщо перерахувати R в MOS, 

використовуючи (1), отримана оцінка якості передачі голосу являє собою виміряну MOSc рис. 2. 

Загалом, вимірюваний MOSc може бути отриманий з MOS (PESQ) і затримки. Прогнозування 

MOSc відбувається за допомогою регресійної моделі. 

Висновки 

Розглянувши методи оцінки якості VOIP кодеків, для подальшого вдосконалення обрано 

комбінований метод, що об’єднує PESQ та Е-модель. Обраний спосіб дозволяє оцінювати / 

прогнозувати якість передачі голосу за параметрами мережі для різних кодеків і може бути 

використаний в режимі реального часу. Вдосконалення можливе, на приклад, за рахунок 

використання нейронних мереж та врахування такого фактору, як розподіл втрачених пакетів. 
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Рассмотрена структура и принцип работы модуля управления. Модуль 

используется для лабораторных исследований работы серводвигателя в разных 

режимах и положениях. Модуль должен принимать все входные аналоговые сигналы с 

двигателя – обрабатывать их и формировать управляющие сигналы. Возможность 

переключения режимов осуществляется оператором с помощью клавиатуры. 

Информация о состоянии работы двигателя, режимах работы отображается на экране 

индикатора.  

The structure and operating principle of the control module are considered. The module 

is used for laboratory studies of servo motor operation in different modes and positions. The 

module must receive all input analog signals from the motor - process them and generate 

control signals. The ability to switch modes is performed by the operator using the keyboard. 

Information about the status of the engine, modes of operation is displayed on the indicator 

screen. 

Ключевые слова: пульт, серводвигатель, FPGA, датчик, АЦП, ШИМ  

Key words: remote controller, servomotor, FPGA, sensor, ADC, PWM 

 

Вступление 

Для корректной работы высокотехнологичных узлов и агрегатов каждому механизму 

требуется электронный блок управления. Для испытания конкретного серводвигателя 

необходимо разработать модуль, который должен обеспечивать измерение и контроль 

следующих величин в лабораторных условиях: 

 мгновенное и среднее значение тока, протекающего в обмотках двигателя, его форму. 

 угловое положения ротора двигателя. 

 угловую скорость ротора. 

 момент, развиваемый двигателем при вращении ротора с заданной скоростью. 

 пусковой момент двигателя. 

 переходные процессы разгона / торможения двигателя без инерционной массы и с ней.   

 форма и величина генерируемого обмотками двигателя напряжения при вращении с 

заданной скоростью. 

 

Структура устройства 

В состав модуля управления входит цифровой контроллер. Он реализован на FPGA с 

применением встроенного процессорного ядра Nios II. Дополнительно, к процессорному ядру 

подключаются необходимые для формирования управляющих сигналов контроллер АЦП и 

mailto:bogdanbelash35@gmail.com
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ШИМ контроллер. Эти устройства описаны на языке HDL и синтезируются в FPGA архитектуре. 

Кроме цифрового контроллера, в состав модуля входят драйвер датчика угла, АЦП, индикатор 

и кнопки управления (клавиатура). Сигналы управления с контроллеров АЦП и ШИМ 

передаются дифференциальными парами для повышения помехоустойчивости.  

Модуль управления взаимодействует с серводвигателем по каналу RS-422.  

Испытуемая конструкция состоит из серводвигателя, датчика угла, датчика крутящего 

момента. Базовым элементом системы измерения крутящего момента является датчик 

крутящего момента T20WN. 

Структура модуля управления представлена на Рис. 1. Блок серводвигателя, модуль 
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Рис. 1 Структура модуля управления 

 
 

Принцип работы устройства 

Модуль предназначен для формирования управляющих сигналов для испытуемого 

двигателя, измерения углового положения ротора и тока двигателя. 

В схеме измерения угла поворота ротора применяется датчик TS2640N691E125, 

расположенный непосредственно на оси испытуемого двигателя и микросхема 

преобразователя угол / код AD2S1210 в модуле управления. Измеренное значение угла 

поворота оси ротора двигателя поступает по параллельной 16-ти разрядной шине на цифровой 

контроллер. Это значение отображается на индикаторе и используется в алгоритме 

формирования управляющих сигналов на серводвигатель (при выборе соответствующего 
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режима работы). Конструктивно, в двигателе применяется датчик тока, выходной сигнал 

которого поступает на схему измерения, представляющую собой 16-ти разрядный аналого-

цифровой преобразователь (АЦП). 

Схема АЦП изображена на Рис. 2. 

Для управления серводвигателем цифровой контроллер формирует и выдает 

следующие сигналы управления: PWM, DIR, DIS. PWM – это широтноимпульсный 

модулированный сигнал, управляющий скоростью вращения двигателя. DIR – сигнал выбора 

направления вращения. DIS – сигнал разрешения работы двигателя. 

Функционально, модуль управления двигателем имитирует работу бортового 

контроллера платформы, замыкая обратную связь по положению от датчика угла поворота 

ротора в соответствии с заданным режимом работы. Информация о токе и угле положения 

двигателя выводится на индикатор модуля. Дополнительно, обеспечивается режим 

ограничения тока и угла поворота. 

 

 

 

Рис. 2 Схема аналого-цифрового преобразователя 

 

Схема индикации обеспечивает визуализацию заданного режима работы и значение 

следующих параметров: 

 максимально допустимого угла поворота ротора; 

 максимально допустимого значения величины тока двигателя; 

 номинального значения тока двигателя; 

 текущего значения угла поворота ротора; 

 текущего значения тока двигателя. 

 

Алгоритм обработки сигналов обратной связи и формирования сигналов управления 

двигателем реализован на языке С. 
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Выводы 

Целью данной работы было создание модуля управления серводвигателем по 

положению. В результате было спроектировано устройство, которое принимает и обрабатывает 

аналоговые сигналы с датчиков двигателя и формирует управляющие сигналы. Основным 

вычислительным элементом модуля является встроенный процессор Nios II, который 

обрабатывает только цифровые сигналы. Для обработки аналоговых сигналов в структуру 

модуля были добавлены драйвер датчика угла и АЦП. Таким образом, в зависимости от 

текущих значений угла поворота, центральный процессор формирует цифровые управляющие 

сигналы. ШИМ контроллер, получая эти сигналы, генерирует соответствующие управляющие 

аналоговые сигналы. Для повышения помехоустойчивости, было принято решение 

использовать для передачи выходных аналоговых сигналов дифференциальные пары. 

Проведенная работа и спроектированное устройство подтверждают оптимальность принятых 

схемотехнических и конструкторских решений, а также перспективность для дальнейших 

исследований. 
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УДК 

 

ПРОБЛЕМАТИКА ВЕРИФІКАЦІЇ ПРОГРАМ 

 

Михняк 

 

ВСТУП 

Було висловлено припущення, що правильність програм для електронно обчислювальної 

машини (надалі ЕОМ) можна довести так само як, наприклад, доказуються теореми в 

математиці. Будь-який програміст або спеціаліст, що використовує ЕОМ у своїй практиці, чітко 

представляє актуальність цієї проблеми. З одного боку, машини стали не тільки 

використовуватися в наукових розрахунках, де можна контролювати рішення на основі деяких 

якісних представлень про його характер, але і включити в автоматизовані або повністю 

автоматичні системи управління, в яких людина не може контролювати процеси або за часових 

обмежень, або просто тому, що від неї прихована саме якісна картина процесів. З іншого боку, 

дискретна природа сучасних систем обробки інформації не дозволяє говорити про "правильну" 

або "якісно правильну" програму: будь-яка найнезначніша помилка може привести до 

катастрофічних результатів саме в силу цієї дискретності. 

При складанні програми для ЕОМ ми прагнемо того, щоб програма вирішувала деяку 

певну задачу. Однак кожен програміст усвідомлює, що більшість наших програм містить 

помилки. Ми витрачаємо зазвичай багато часу на тестування і налагодження створених нами 

неправильних програм. Навіть закінчивши тестування і налагодження програми, ми не можемо 

бути впевнені, що вона абсолютно правильна. Все, що можна сказати про неї - це те, що 

програма дає правильні результати для тих часткових даних, які використовувалися при її 

тестуванні. Пізніше, коли програма буде працювати з новими вихідними даними, можуть 

виявитися й інші помилки. Тому незалежно від інтенсивності тестування ніколи не можна 

покластися за правильність програми. 

Відомо факт, коли програма, що була синтаксично вірною, але мала помилку на логічному 

рівні, зайвий оператор, дала критичний збій: 15 січня 1990 року в Нью-Йорку вийшла з ладу 

телефонна мережа [1, c. 393]. Таким чином, проблема доказу правильних програм та ще більш 

загальної проблеми створення 

надійних програм виявилися висунуті на перший план саме завдяки практичним 

міркуванням. 

Було б ідеально, якби ми могли довести правильність програми, а не посилатися тільки на 

проведені тестування. Звичайно, якщо навіть вдасться довести, що програма правильна, то не 

можна бути в цьому абсолютно впевненим. У доказі, як і в програмі, також можуть бути помилки. 

Проте зусилля, витрачені на доказ правильності програми, сприяють всебічному розумінню 

програми. Адже щоб довести, що програма правильна, потрібно добре в ній розібратися. 

Отже, метою даної роботи є розглянути існуючі методи верифікації програм та 

представити власне бачення проблеми. 
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ФОРМАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМ 

В інформатиці та інженерії програмного забезпечення (надалі ПЗ) формальними 

методами називається група технік, заснованих на математичному апаратів для специфікації, 

розробки і верифікації програмного і апаратного забезпечення [2]. Використання формальних 

методів для проектування програмного та апаратного забезпечення обумовлено очікуваннями 

того, що, як в інших інженерних областях, використання математичного аналізу може істотно 

підняти надійність систем [3]. 

Формальні методи програмування відомі давно та в основному походять від концепції 

кінцевих автоматів, найбільш поширені з них це: 

 кінцевий автомат; 

 позначена модель станів і переходів; 

 мережа Петрі; 

 часовий автомат; 

 гібридний автомат; 

 числення процесів. 

При цьому формальні методи досить складні, вимагають спеціальної підготовки, 

тимчасових і ресурсних вкладень і при цьому нерідко ґрунтуються 

на не завжди досяжних в реальних умовах припущеннях. Це призводить до того, що 

формальні методи найчастіше знаходять застосування в проектуванні високоточних систем, де 

важливість безпеки виправдовує будь-які засоби. 

 

ФОРМАЛЬНА ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОГРАМ 

Верифікація являє собою формальний доказ абстрактної математичної моделі системи, в 

припущенні про те, що відповідність між математичною моделлю і природою системи 

вважається попередньо заданим [4]. Наприклад, з побудови моделі або математичного аналізу і 

докази правильності алгоритмів і програм. 

Аналіз програм як однин з напрямків теорії програмування бере початок від робіт П. Наура 

і Р. Флойда із доведення правильності (верифікації) програм. Флойдом була висловлена ідея 

приписування точці програми так званого індуктивного або проміжного затвердження і 

зазначена можливість доказу часткової правильності програми (тобто відповідності один одному 

її передумови і постумови, питання про завершеність при цьому не розглядається), 

побудованого на встановленні узгодженості індуктивних тверджень. 

Потім Ч. Гоаром були висловлені ідеї проведення доказів часткової правильності 

програми у вигляді виведення в деякій логічній системі. 

Е. Дейкстра ввів поняття слабшої передумови, що дозволяє, в принципі, одночасно 

доводити як відповідність один одному передумови і постумови, так і завершеності. Надалі ідеї 

цих авторів лягли в основу численних досліджень. 

Отже, існуючі методи та засоби верифікацію ПЗ роблять основний акцент на проектування 

(планування), тобто постанова задачі та результату тобто програма, але не враховується сам 

процес програмування. 
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ПРОЦЕС ПРОГРАМУВАННЯ 

Програмування можна розглянути як процес, який має передумову (ціль) та може мати 

потенційний наслідок – саму програму. Тобто програма отримується як результат процесу 

програмування. 

Але чи є дана програма коректною (якісною)? Відповідь дати складно, оскільки в кожного 

програміста свій стиль написання коду та бачення задачі (проблеми) в цілому. Найбільш широко 

використовується визначення якості ПЗ у вигляді системи атрибутів або факторів, які можуть 

бути оцінені за допомогою ряду метрик. Такий підхід дозволяє конструктивно оцінювати якість 

ПЗ в цілому, у всіх необхідних аспектах. Вперше він був сформульований в 1977 році в роботі 

МакКола зі співавторами [5], потім кілька разів переглядався в роботах [6-9], і в сумі був 

прийнятий в якості стандартної моделі якості ISO 9126 [10] в 1991 році. 

Отже щоб програма, являлася коректною (якісною), вона повинна відповідати певним 

стандартам. А оскільки програма отримується з процесу програмування то потрібно щоб сам 

процес був коректним, тобто відповідав деяким стандартам. 

 

ВЕРИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПРОГРАМУВАННЯ 

Швидкий ріст кількості програмістів призводить до зменшення співвідношення 

кваліфікованих та новоприбулих фахівців в індустрії інформаційних технологій (надалі ІТ). Тому 

велика кількість помилок або так званих «багів» породжують самі програмісти через своє 

суб’єктивне бачення проблеми, інколи не достатньо кваліфіковане або ж не усвідомлення усіх 

можливих наслідків. Розглянемо на приклад: 

Задача: знайти n просте число, де n задається користувачем. Дана задача подана в дуже 

абстрактній формі, оскільки не задано жодних обмежень та даних про майбутнє використання 

(операційна система, мінімальні технічні характеристики пристрою і тд). Але в даній ситуацій 

важлива реакція програміста на проставлену задачу. Задачу можна виконати наприклад 

використовую наступні алгоритми: 

 простий перебір; 

 оптимізований перебір дільників; 

 перебір із запам'ятовуванням знайдених простих чисел; 

 решето Ератосфена; 

 колісний метод. 

Після вибору алгоритму, відбувається розбиття на під задачі та власне процес 

програмування в результаті якого отримується програма. Схематично це можна зобразити 

наступним чином: 
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Рис. 1. Схема вирішення задачі 

Основний недолік такого підходу, що найбільше уваги приділяють постановці задачі та 

результату її виконання, а не процесу отримання результату тобто процесу програмування. Адже 

знання мови програмування та вірний вибір алгоритму не дає гарантії коректності програми. 

Наприклад, програміст міг не вірно зрозуміти алгоритм і в його розумінні програма працює абсолютно 

правильно. 

Натомість розглянемо інший підхід виконання поставленої задачі. В якому спочатку 

відбувається вибір алгоритму та розбиття на під задачі. Але головною відмінність є те що під час 

розбиття враховується і процес збирання під задач до купи за допомогою базових складових. 

Схематично це можна зобразити наступним чином: 

 

Рис. 2. Схема вирішення задачі з базовими структурами, де G1 та G2 базові структури 
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Це робить складнішим процес розбиття, але забезпечує коректність програми за рахунок, 

коректного процесу побудови даної програми. Тобто існує скінченна кількість базових структур, 

за допомогою яких можна продукувати необхідні структури для вирішення під задач. Такими 

базовими структурами можуть виступати композиції, але важливу роль відіграють редукції. 

Функцію g називають редукцією функції f тоді і тільки тоді, коли: 

g f f  

де  — операція мультиплікування (аплікація), що надає упорядкованій парі функцій (g,f) 

нову функцію g f, яка являє собою послідовне виконання вихідних функцій, що узагальнює 

собою звичайне множення функцій. [11] 

Парадигмна значимість поняття редукції полягає в тому, що воно дозволяє адекватно 

розкривати логіки задач, на основі яких різні реалізації їх у вигляді тих або інших процедур 

розв‘язання задач, різноманітних алгоритмів, моделей, 

програм, тощо утворюються вже автоматично з коректністю , що звідси випливає. 

Поняття редукції має загальнозначущий характер. У цьому розумінні воно являє собою 

концептуально єдиний засіб розкриття логіки найрізноманітніших задач і у деякій мірі має 

універсальну природу. Однак далеко не завжди цей засіб доцільно використовувати, тому що це 

може супроводжуватися тими або іншими неадекватностями, що виявляються вже на 

найпростіших рівнях. 

Вирішення даної проблеми зводиться до прямого узагальнення поняття редукції до 

поняття h-редукції. 

Під h-редукцією функції f будемо розуміти таку функцію g, що 

g g f f h  

де h - довільна, але фіксована функція. 

Безпосередньо з визначення випливає, що коли h — тотожна функція, то h-редукція 

функції f збігається з редукцією цієї функції. Адже в цьому випадку співвідношення g f f h  

зводиться до g f f . [11] 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, в даній статті було розглянуто існуючі динамічні та формальні методи верифікації 

ПЗ. 

До динамічних методів відноситься набір методів основаних на тестуванні. Основний 

недолік цих методів, що вони ніколи не гарантую коректність ПЗ. А лише декларують, що 

програма працює на тих даних які використовувались під час тестування. 

До формальних методів відноситься набір методів основаних на принципах кінцевих 

автоматів, але в подальшому були висунуті інші теорії починаючи з робіт П. Наура і Р. Флойда 

та Ч. Гоара. Їх ідеї показують можливість доказу часткової правильності програми за допомогою 

передумови та постумови (тобто відповідності один одному, питання про завершеність при 

цьому не розглядається). Основним їх недоліком таких підходів полягає в тому що, 
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розглядається тільки передумова (постановка задачі) та постумова (результат виконання 

задачі). А сам процес вирішення задачі упускається. 

В цій роботі, було запропоновано збільшити увагу на процес програмування та 

стандартизувати його. Це займе більше часу під час розбиття задач на під задачі оскільки 

потрібно виконувати розбиття з врахуванням майбутнього з’єднання під задач за допомогою 

базових структур, в якості таких структур можуть використовуватися редукції. 

Редукції дозволяють не тільки математично обґрунтувати коректність постановки задачі, а 

й будувати схеми програм на логічному рівні, які можуть в подальшому бути реалізовані в будь-

якій мові програмування. 
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СЕКЦІЯ №5: «ФІЗИЧНА ТА БІОМЕДИЧНА ЕЛЕКТРОНІКА» 

УДК 

Реалізація векторного аналізатора мікрохвильових параметрів кіл на основі одного 

приймача 

Москаленко Олександр Олегович 

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Факультет електроніки, e-mail: 

alexandrmoskalenko112@gmail.com 

Проведено аналіз роботи векторного аналізатора мікрохвильових параметрів кіл, 

визначено його переваги та недоліки, а також представлено реалізацію векторного 

аналізатора на основі одного приймача. 

The paper is devoted to analysis of the vector network analyzer of microwave parameters 

of circuits, its advantages and disadvantages. Design of vector network analyzer operated with 

single receiver is discuss. 

Ключові слова: векторний аналізатор кіл, мікрохвильові параметри, S-параметри 

хвильової матриці розсіювання. 

Key words: vector network analyzer, S-parameters wave matrix of scattering, simultaneous 

measurement of amplitude and phase. 

Вступ 

Векторні аналізатори електричних кіл широко використовуються для вимірювання 

характеристик активних та пасивних радіопристроїв (підсилювачі, фільтри, антени, атенюатори, 

хвилеводи, перетворювачі частоти та ін.), а також властивостей різних матеріалів (діелектрична 

та магнітна проникності, характеристики поглинання радіохвиль та ін.), які вимірюють параметри 

чотириполюсників в електричних схемах, зокрема параметри хвильової матриці розсіювання (S-

параметри), що описують проходження сигналу через тестовий прилад та відбивання цього 

сигналу від його портів. Ці параметри можна перерахувати в інші параметри електричних кіл: Y-

параметри, T-параметри та ABCD-параметри.[1] 

Застосування векторного аналізатора електричних кіл 

Векторний аналізатор електричних кіл широко застосовується для вимірювання 

характеристик телекомунікаційних, радіолокаційних, радіометричних та інших мікрохвильових 

систем. Векторні аналізатори  також використовують для вимірювання рівня поглинання або 

відбиття радіохвиль від різних матеріалів, наприклад елементів конструкцій літаків, ракет, 

спеціальної фарби для відбиття та поглинання сигналу. Також векторні аналізатори кіл 

використовують для вимірювання діелектричної сталої, добротності та тангенсу кута втрат 

різних матеріалів та речовин, що можна застосовувати для вимірювання вологості зерна, якості 

нафти та інших параметрів, які, на перший погляд, не стосуються радіовимірювань. 

Вимірювання S-параметрів векторного аналізатора електричних кіл 

При вимірюванні S-параметрів пристроїв з двома портами знаходять чотири параметри: 

S11 -  характеристика відбиття від першого порту, S22 –  відбиття від другого порту, S12 та S21 –  

передаточна характеристика в зворотному та в прямому напрямках відповідно. Кожен S-

mailto:alexandrmoskalenko112@gmail.com
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параметр містить в собі  амплітудно-частотну (АЧХ) та фазо-частотну (ФЧХ) характеристики 

тестового приладу. На рисунку 1 зображено приклад підключення тестового приладу та 

визначення його параметрів S-матриці.[3] 

 

Рисунок 1. Схема підключення тестового приладу для визначення S-параметрів [4] 

 

Для того, щоб виконати вимірювання, аналізатор електричних кіл подає на тестовий 

пристрій синусоїдальний сигнал і вимірює амплітуду та фазу сигналу, який відбився а також 

сигнал який пройшов через пристрій. Обидва сигнали (відбитий і пропущений) будуть 

відрізнятися по амплітуді і фазі від тестового синусоїдального сигналу. Якщо аналізатор 

електричних кіл може вимірювати тільки амплітуду, то він називається скалярним. Якщо 

аналізатор може вимірювати і амплітуду і фазу, то він називається векторним. Практично всі 

сучасні аналізатори електричних кіл є векторними, так як саме векторний аналізатор дозволяє 

найбільш повно виміряти характеристики тестового пристрою в заданому діапазоні частот. 

Проте побудова такого приладу вимагає дуже високоточних розрахунків та  чіткого 

налаштування, що робить його одним з найдорожчих приладів на ринку телекомунікацій.[2] 

На рисунку 2. в спрощеній формі показано як працює векторний аналізатор електричних 

кіл в режимі вимірювання передавальної характеристики в прямому напрямку (S21). На тестовий 

пристрій подається опорний (еталонний) синусоїдальний сигнал з відомою амплітудою і фазою. 

Після того, як сигнал пройде через тестовий пристрій, його амплітуда і фаза зміняться. Далі, 

детектор амплітуди і фази визначає наскільки відрізняється амплітуда і фаза вимірюваного 

сигналу від опорного. Таким чином визначаються характеристики тестового пристрою на одній 

частоті. При вимірюванні в діапазоні частот, векторний аналізатор кіл багаторазово змінює 

частоту опорного сигналу в заданих оператором межах. 
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Рисунок 2. Принцип дії векторного аналізатора 

Стандартна схема векторного аналізатора кіл для вимірювання S-параметрів 

двохпортових пристроїв потребує наявність двох передавачів та чотирьох приймачів. Кожна 

пара приймачів вимірює свої параметри, такі як: амплітуду і фазу для падаючої хвилі, та 

амплітуду і фазу для відбитої хвилі. Для однопортових пристроїв потрібно мати один передавач 

та два приймача. Але, якщо передавач та приймач використовувати в конструкції блоки 

фазового авто налаштування частоти (ФАНЧ), входами яких є один й той самий генератор 

опорної частоти, можна синхронізувати фази приймача та передавача, тим самим забезпечити 

незмінність вимірювання різниці фаз між падаючою та відбитою (пропущеною) хвилею. Таким 

чином при кожній зміні частоти для приймача, буде відома фаза передавача, що визначає фазу 

падаючої хвилі. Тому, різниця фаз між відбитою (пропущеною) та падаючою хвилями 

залишається незмінною і може бути знайдена в процесі калібровки. Це дає змогу зменшити 

кількість приймачів в конструкції до одного, що спрощує структуру векторного аналізатора. 

Ця ідея була реалізована за допомогою тестера безпровідних систем мобільного зв’язку 

MTP300 (рис.3). Він має лише один приймач та не має перемикача між напрямленими 

відгалужувачами. Вимірювання характеристик було забезпечене за рахунок синхронізованого 

часу, частоти та фази. Синхронізація відбувається тоді, коли кількість частотних рівнів 

відповідає цілому значенню кількості частот опорного генератора на вході ФАНЧ, яка 

дорівнювала 100МГц. Проте MTP300 не може проводити вимірювання параметрів відбивання 

(S11), та коефіцієнту передачі (S21) одночасно. 
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Рисунок 3. Тестовий прилад MTP300 

Вимірювання проводились для поглинаючого матеріалу, що розташований в секції 

коаксіального хвилеводу (рис. 4), використовуючи тестер MTP300. 

  

Рисунок 4. Поглинаючий матеріал в секції коаксіального хвилевода 

Результати вимірювання амплітуди та фази коефіцієнта відбиття наведено на рисунку 5, 

на якому продемонстровано порівняння характеристик, що отримані за допомогою приладів 

MTP300 (маркери) та Agilent E5071C (лінії). Частотні характеристики амплітуди та фази 

показують що векторний аналізатор на основі тестеру MTP300 з досить високою точністю 

повторює показники спеціалізованого векторного аналізатора Agilent E5071C. 

 

Рисунок 5. Результати вимірювання частотних характеристик 
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Висновки 

Векторний аналізатор кіл займає значну частину ринку телекомунікацій. Він є ефективним 

вимірювальним приладом частотних характеристик активних та пасивних приладів таких як 

підсилювачі, фільтри, антени, атенюатори, хвилеводи, перетворювачі частоти та ін. Можливість 

вимірювати одночасно амплітуду і фазу тестового сигналу робить цей прилад досить дорогим у 

порівнянні з приладами які можуть вимірювати лише амплітуду. Для вимірювання характеристик 

однопортових пристроїв потрібно мати один передавач та два приймачі. За допомогою блоку 

фазового авто налаштування частоти (ФАНЧ) можна зменшити кількість приймачів до одного за 

рахунок синхронізації фази приймача та передавача, тим самим забезпечити незмінність 

вимірювання різниці фаз між падаючою та відбитою хвилею. Використання в конструкції одного 

приймача замість двох, значно зменшує габарити та ціну пристрою. 
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ОБРОБКИ ТА 

АНАЛІЗУ СЦИНТИГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 
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В роботі запропоновано один із методів розробки та аналізу інформаційної ситеми 

сцинтиграфічних зображень головного мозку. Даний метод моніторингу базується на 

основі використання програмного забезпечення MySQL та Matlab. 

In the work one of the methods of developing and analyzing the information system of 

scintigraphic images of the brain is proposed. This monitoring method is based on the use of 

MySQL and Matlab software. 

Ключові слова: сцинтиграфічні дослідження, головний мозок, ОФЕКТ, база даних, 

Matlab. 

Key words: scintigraphic studies, brain, SPECT, database, Matlab. 

 

Вступ 

Одними з основних методів оцінки ефективного кровопостачання ГМ, його перфузії, є 

сцинтіграфічні дослідження, зокрема непряма ангіографія та однофотонна емісійна комп'ютерна 

томографія (ОФЕКТ) [1-4]. 

Аналіз сцинтіграфічних зображень ГМ з перфузійними препаратами базується переважно 

на виявленні асиметрії накопичення РФП в півкулях чи гіпофронтальності, діагностиці 

аномального розподілу препарату при розрахунку мозкового кровотоку. Останній найчастіше 

оцінюється за методикою N.A. Lassen, яка заснована на порівнянні накопичення РФП в зоні 

діагностичного інтересу головного мозку з іншою зоною, де об’ємний мозковий кровотік (ОМК) 

вважається відомим. В якості референтної зони, як правило, вибирають ділянку мозочка, де 

середній ОМК приймають за 55 мл / хв на 100 г мозку [5]. 

Проводити оцінку ефективної перфузії відділів головного мозку в порівнянні з мозочком у 

нормі цілком коректно. Однак, при наявності патологічних змін в ГМ кількісні параметри 

гемодинаміки, отримані на основі аналізу ОФЕКТ, часто не відображають відхилення від норми. 

У залежності від патологічного процесу перфузія мозочка та півкуль головного мозку може 

істотно змінюватися. У зв’язку з цим було розроблено методику оцінки абсолютного ОМК у зонах 

інтересу на ОФЕКТ зображеннях [6,7] та відповідне програмне забезпечення з інтерфейсом 

користувача в середовищі Matlab 2016. 

Основними модулями зазначеного програмного забезпечення є: модуль загрузки DICOM-

файлів; модуль аналізу даних кінетики препарату в ГМ в перші хвилини дослідження та 

ідентифікації параметрів математичної моделі; модуль реконструкції ОФЕКТ зображень та 
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просторової орієнтації і стандартизації зображень ГМ; модуль побудови зон інтересу на ОФЕКТ 

зображеннях та розрахунок діагностично-значимих показників. 

Недоліком розробленого програмного забезпечення була відсутність можливості 

формувати базу даних результатів досліджень та подальший статистичний аналіз даних. 

Тому метою роботи було розроблення та створення модуля збереження даних для 

подальшого аналізу. 

 

Принцип роботи інформаційної системи 

Блок схема розробленої інформаційної системи наведена на рис. 1. 

Рис. 1. Блок схема інформаційної системи 

 

За допомоги середовища Matlab 2016 проводяться необхідні дослідження, збережений 

кінцевий файл має назву BD.mat, який можна конвертувати в Exel – таблицю. При 

встановленому програмному забезпеченні, використовується локальний сервер що знаходиться 

в даній структурі. 

Використовуючи структуровані SQL запити, PHP зчитує даний файл та записує в базу 

даних у дочірні таблиці, що зв’язані між собою методом додавання додаткового поля з індексом 

FOREIGN KEY(group_id), таким чином реалізується зв'язок один до багатьох (ONE TO MANY) [8] 

Дані зберігаються на сервері і завжди можна отримати доступ до них. Структура вихідної 

таблиці представлена в таблиці, на основі якої створюються дочірні таблиці які мають 

відношення «один до одного» , «один до багатьох» та «багато до багатьох». Оскільки всі дані 

некоректно зберігати в одній таблиці, потрібно нормалізувати базу до «другого нормального 

виду». Структура має наступі характеристики: 

 Кожна таблиця повинна мати основний ключ: мінімальний набір колонок, які 

ідентифікують запис. 

 Уникнення повторень груп (категорії даних, що можуть зустрічатись різну кількість 

разів в різних записах) правильно визначаючи неключові атрибути. 

 Атомарність: кожен атрибут повинен мати лише одне значення, а не множину значень. 

 Дані, що повторно з'являються в декількох рядках, виносяться в окремі таблиці. 

На основі цього створюються таблиці: «пацієнти», «діагнози», «ключові слова». Для 
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реалізації даного зв’язку створюється проміжна таблиця. 

Основна таблиця, «пацієнти», містить основні паспортні даних дослідження, такі як, 

порядковий номер пацієнта у клінічному підрозділі (текстове поле), номер історії хвороби 

(текстове поле), прізвище пацієнта (ФІО), путь до місця знаходження вихідних файлів, вік. Серед 

особливостей цієї таблиці слід зазначити, що таблиця має два поля ФІО: ФІО0 – прізвище та 

ініціали пацієнта, що записані в DICOM - файлі, ФІО1 – поле для редагування, де записується 

прізвище та ініціали пацієнта на рідній мові. Необхідність додаткового поля ФІО1 пов’язана з  

тим, що більшість гама-камер мають англомовний інтерфейс користувача й при проведенні 

дослідження фамілія пацієнта може суттєво викривлятися. Це значно ускладнює SQL запити. 

Інша особливість – поле «діагноз». Перелік всіх діагнозів, що використовується знаходиться у 

зв’язаній таблиці. Ця таблиця містить не тільки повну назву основного чи сполученого діагнозу 

(або попереднього діагнозу), але й скорочену назву, що значно спрощує його введення. 

Наступна особливість – це поле, де записуються дати та унікальний номер попередніх 

досліджень. Остання особливість організації бази даних результатів досліджень – це 

збереження кількісних та якісних показників результатів дослідження. Ці показники зберігаються 

в зв’язаних таблицях. Вибір відповідної таблиці залежить від значення полів «Тип дослідження» 

та «Тип аналізу». При цьому слід враховувати, що кожне дослідження може мати декілька типів 

дослідження та аналізу. 

Розробка тестової версії відповідної бази даних сцинтиграфічних досліджень головного 

мозку дозволила провести оптимізації коректності розрахунків об’ємного мозкового кровотоку у 

60 пацієнтів. 

 

Висновки 

Розроблено структурну схему та реалізовано пробну версію бази даних 

сцинтиграфічних досліджень в програмному середовищі Matlab 2016. Запропонована 

структура бази даних дозволила суттєво заощадити час медичних працівників на введення, 

пошук та аналізу інформації. 

Запропонований підхід до збереження важливої інформації являється дуже корисним і 

необхідним в наш час. Простота інтерфейсу забезпечить користуватися необхідною 

інформацією без певних знань, Також ведення одного реєстру забезпечує простоту доступу 

отримання інформації. Даний підхід збереження потрібно створювати в медичних установах, 

адже це прискорює час пошуку і вирішення багатьох проблем. 
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Classification of human emotional states based on physiological signals 
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Метою даної роботи є створення інструменту, який дозволяє визначати емоційні 

стани людини на основі фізіологічних показників життєдіяльності людини. В роботі 

розглянуті різні фізіологічні сигнали, які можна використовувати в дослідженні 

емоційного стану людини, запропоновано метод класифікації емоційних станів на основі 

двох фізіологічних сигналів (електрокардіограми та електроенцефалограми) та 

використання класифікатору k-найближчих сусідів. В результаті отримано програмно-

апаратний комплекс який дозволяє класифікувати два базових емоційних стани людини - 

позитивний та негативний з точністю 0.8 для осіб чоловічої статі та 0.86 для осіб жіночої 

статі. 

The purpose of this work is to create a tool that allows you to determine the emotional 

states of a person based on physiological signals. Different physiological signals are 

presented to describe the human emotional state, the method of classification of emotional 

states based on two physiological signals (electrocardiogram and electroencephalogram) and 

the use of the classifier of k-adjacent neighbors is presented. As a result, a software-hardware 

solution was obtained that allows us to classify two basic emotional states of a person - 

positive and negative with an accuracy of 0.8 for males and 0.86 for females. 

Ключові слова: електрокардіографія, електроенцефалографія, біопідсилювач, обробка 

сигналів, аналіз сигналів, перетворення Фур’є, алгоритм, k-найближчих сусідів. 

Key words: electrocardiography, electroencephalography, signal processing, signal analysis, 

python, feature extraction, k-nearest neighbors. 

 

Introduction 

Emotion is any relatively brief conscious experience characterized by intense mental activity 

and a high degree of pleasure or displeasure.(1) Emotion is often related to mood, temperament, 

personality, disposition, and motivation. In some theories, cognition is an important aspect of emotion. 

According to some theories, they are states of feeling that result in physical and psychological 

changes that influence our behavior.(4) Emotions involve different components, such as subjective 

experience, cognitive processes, expressive behavior, psychophysiological changes, and instrumental 

behavior.(3) 

Recently, findings in neuroscience, psychology, and cognitive science suggest that emotions 

play surprising critical roles in rational and intelligent behavior. Most people already know that too 

much emotion is bad for rational thinking. Emotion interacts with thinking in ways that are important for 

intelligent functioning. (2) 

mailto:ivan.seleznov1@gmail.com
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Research on emotion has increased significantly over the past two decades with many fields 

contributing including psychology, neuroscience, endocrinology, medicine, history, sociology, and 

computer science. The numerous theories that attempt to explain the origin, neurobiology, experience, 

and function of emotions have only fostered more intense research on this topic. Current areas of 

research in the concept of emotion include the development of materials that stimulate and elicit 

emotion. 

Psychophysiology is the branch of psychology that is concerned with the physiological bases of 

psychological process. Even if a person does not overtly express his/her emotion through speech, 

gestures or facial expression, a change in physiological pattern is inevitable and detectable because 

the sympathetic nerves of the ANS get activated when a person is positively or negatively excited. 

The most common measures of psychophysiology used in human robot interaction studies 

include: 

1. Cardiovascular system – Heart Rate Variability (HRV), Respiratory Sinus Arrhythmia (RSA), 

Cardiac Output, Inter Beat Interval (IBI), Blood Pressure(BP); 

2. Electrodermal Activity – Skin Conductance (SC), Galvanic Skin Response (GSR); 

3. Respiratory System – Breaths per minute, Respiration Volume; 

4. Muscular System – Electromyography (EMG); 

5. Brain Activity – Electroencephalography (EEG) and Brain imaging methods. 

 

Main part 

The object of research in this work are physiological signals in different emotional states. 

The subject of this research is finding methods of classification of human emotional states, 

based on the physiological signal measurements. 

As was proposed to track not only one physiological signal, this system should be complex and 

allow us to record at least 2 most important physiological signals to classify emotional states (ECG 

(Electocardiogram), EEG(Electroencephalogram)). 

In this research, the first step was made and EEG recording tool was created for classifying 

emotional states. Additional features of ECG signal was obtained to improve the classification 

accuracy. 

During the research, the experiment was set and executed in the biology faculty of Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. The experiment was based on watching the movie clips with 

different emotional background to elicit the specific emotions in human subjects. The video recording 

of subjects face was taken for future research investigation. 

EEG and ECG was recorded for 90 subjects both female and male (28 male subjects and 62 

female subjects). The electrical activity of the cerebral cortex were recorded using hardware-software 

system "NeuroCom" XAI-MEDICA production. 

EEG recorded unipolar leads to the following standard: Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, P3, 

P4, T3, T4, T5, T6, O1, O2, Fz, Cz, Pz. As the reference electrode was used the combined ear 

electrodes (A1, A2). Totally, twenty separated EEG channels were obtained during this research. 

Sampling frequency analog signal - 500 Hz. 
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Afterward, for each signal a number of preprocessing steps were applied. A low pass filter was 

used to smooth the signals and the values were normalized to adjust to day-dependent differences in 

the baseline levels. Artifacts of blinking and electrode movement were deducted from the EEG signal. 

For ECG noises were removed with filters before further processing. Thus, to remove power line 

interference, a notch filter was used at 50 Hz, while baseline drift was removed by applying a high-

pass filter at 0.4 Hz. Other noises were filtered out with a low-pass filter at 200 Hz. 

Then, for EEG signals the spectral analysis was performed. The signal was divided into 

segments which may overlap. Segments were weighted (multiplied) by a non-rectangular window 

function to reduce edge effects (leakage) prior to the fast Fourier transform (FFT). The FFT results in a 

complex spectrum. The absolute values are squared to obtain the estimate of power density values. 

 

 

Figure 1 – EEG raw signal segment and its FFT (right) and EEG raw signal from the 

electrode Fp1 and its delta, theta, alpha, beta, gamma power spectrums (left) 

 

The FFT is applied to one second EEG signal segmented into a 500 point segments (Figure 1 

right). Each segment is multiplied by a 500 point Hamming window, then the FFT algorithm is applied 

to each segment. The result is summated and 250 bands of 1 Hz of the frequency spectrum are 

used.[Figure 4.3] In this way each 1 sec physiological signal is transformed into 250 values through a 

spectral transformation which will be used to train the classifier. 

To obtain the power spectrum of the broad bands the sum of appropriate frequency range 

should we calculated. Figure 1 (left) shows the result of this manipulations. Totally five EEG bands 

power spectrum was obtained for each experiment recording: delta band (1-4 Hz), theta band (4-7 

Hz), alpha band (8-15 Hz), betta band (16-31 Hz), gamma band (32-70 Hz). 

To obtain additional features, six statistical characteristics were obtained for each EEG 

segment: the means of the raw signals, the standard deviations of the raw signals, the means of the 

absolute values of the first differences of the raw signals, the means of the absolute values of the first 

differences of the normalized signals, the means of the absolute values of the second differences of 

the raw signals, the means of the absolute values of the second differences of the normalized signals. 

The main features obtained from the ECG signal is named Heart Rate Variability (HRV). To 
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detect R-peaks, the algorithm was written based on the 1st derivative of the ECG raw signal. Then the 

local minimum of the derivative was obtained, then the R peaks were found by moving backwards 

through the raw signal from the location of the minimum point found by derivative. 

Figure 3 presents the illustration of the performance of such algorithm. Blue line on the graph 

represents the ECG raw signal obtained during the experiment. Green graph is the derivative of the 

ECG raw data. Red points are the local minimum of the derivative and the blue points are the found R 

picks. 

 

Figure 3 – Detected R peaks (right) and ECG raw data and obtained HRV (left) 

 

Six statistical features described above, were also obtained for the HRV data for each ECG 

recording. 

Then, the classification was performed. For classification purposes k-NN classifier was chosen. 

In pattern recognition, the k-nearest neighbors algorithm (k-NN) is a non-parametric method used for 

classification and regression. During the classification the value of the nearest neighbors were 

substituted automatically varying from 0 to 10. This manipulation was performed to see what is the 

optimum k-value for each person individually. 

Then, the ROC curve analysis was performed. Then, the AUC distribution was obtained in the 

histogram view to see the classification accuracy for each subject in the experiment. 

As seen from the Figures 6 and 7 below, female subjects have larger accuracy (mean value = 

0.86), while male subjects have lower accuracy (mean value = 0.8), on this particular set of features. 
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Fig. 6 - AUC distribution for female subjects 

 

 

Fig. 7 - AUC distribution for male subjects 

 

Conclusions 

In this work, attention is paid to the analysis of electrocardiographic and 

electroencephalographic signals to elicit certain emotional states. Features are obtained and 

classification method implemented for emotion recognition task. 

Totally, 90 subjects took part in the experiment, both female and male. The subjects were 

shown video stimuli that would potentially would made the subjects feel different emotions (negative, 

positive). The k-NN classifier was trained to perform the classification task. As shown from the figures 

above, female subjects have more accuracy rate (mean value = 0.86), while male subjects have less 

accuracy rate (mean value = 0.8), on this particular set of features. 

As a result of this work, the analysis tool for detecting emotional states was obtained, which 

allowed us to extract appropriate features, plot graphs, teach machine learning algorithms and save 

data really fast. Moreover, the ECG module was developed for emotion recognition purposes. 
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This work gives the opportunity to further study of emotional states and continue the research in 

real life application in case of additional sensors to be developed. 
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Анотація - У роботі описано результати проведеного експерименту з класифікації 

сигналів електрокардіограм (ЕКГ) за допомогою глибокої згорткової нейронної мережі. У 

якості вхідних даних було використано 30-секундні інтервали ЕКГ з попереднім Фур’є 

перетворенням. Точність системи класифікації на крос тестуванні склала 73.5%. 

Результати свідчать про доцільність проведення експериментів з використанням 

попередньої обробки сигналів, з використанням додаткових математичних моделей для 

попереднього виділення характерних ознак, та з використанням більшої кількості вхідних 

даних. У роботі також представлено перспективні методи та інструменти для покращення 

систем класифікації біологічних сигналів, що можуть бути застосовані при побудові 

нейронних мереж. 

Abstract - This paper describes the results of the conducted experiment on the 

classification of electrocardiogram signals (ECG) using a deep convolutional neural network. 

Input data consists of 30- seconds ECG intervals with a previous Fourier transform. The 

accuracy of the classification system after cross-testing was 73.5%. Such results indicate the 

feasibility of carrying out experiments using pre- signal processing, additional mathematical 

models for the preliminary allocation of the features and using more input data. The paper also 

presents advanced methods and tools for improving the classification of biological signals that 

can be used in the neural networks construction. 

Ключові слова: аналіз біосигналів; характерні ознаки електрокардіограм; нейронні 

мережі. 

Key words: biosignal analysis; electrocardiogram’s features; artificial neural network. 

 

Вступ 

За допомогою аналізу електрокардіограм (ЕКГ) є можливим діагностувати велику кількість 

патологій серцево-судинної системи. Своєчасне виявлення відхилень у величині та напрямку 

електрорушійної сили біопотенціалів збудженого міокарду дозволяє суттєво зменшити кількість 

випадків смертності через серцеві захворювання. 

Сучасні кардіографи стали зручними та мобільними, але принцип дії залишився 

незмінним. Від того, наскільки точним і вчасним є поставлений діагноз часто залежить життя та 

здоров’я пацієнта. Працівники швидкої медичної допомоги та лікарі можуть виявляти гострі 

відхилення від норми за допомогою аналізу електрокардіограм. Використання ж засобів 

машинного навчання дозволяє аналізувати великі кількості інформації та зберігати й обробляти 

за допомогою хмарних технологій автоматично. 

mailto:mfedorchuck@gmail.com
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Актуальність досліджень біосигналів, зокрема електрокардіограм, засобами машинного 

навчання зумовлена тим, що такі дослідження сприяють розвитку моделей класифікації, які 

здатні завчасно виявляти нетипові чи загрозливі стани організму людини. 

Метою дослідження є побудова системи класифікації сигналів ЕКГ з використанням 

засобів машинного навчання та кількісна оцінка результатів такої системи. 

Аналіз біологічних сигналів засобами машинного навчання 

Одним із напрямків у аналізі біосигналів, що розвивається, є використання засобів 

машинного навчання, зокрема нейронних мереж. Засоби машинного навчання здатні 

аналізувати складні сигнали та виділяти з них певні характерні ознаки. Нейронні мережі є 

засобами машинного навчання, які являють собою математичні моделі, що здатні до оптимізації 

своїх параметрів на основі обробки описаних даних. Під навчанням нейронних мереж розуміють 

вирішення багатопараметричної задачі нелінійної оптимізації. 

В наш час аналіз електрокардіограм широко використовуєтсья для визначення стану 

серцево- судинної системи як простий і надійний спосіб реєстрації біоелектричних проявів 

серцевої діяльності. Також, у попередніх дослідженнях [1]–[4], було описано способи аналізу 

загального стану організму та стану нервової системи за допомогою сигналів ЕКГ або 

комплексного аналізу біосигналів, який включав і аналіз ЕКГ. 

Аналізу біосигналів, за допомогою нейронних мереж, присвячено чимало наукових праць. 

Зокрема, для проведення таких досліджень використовують згорткові нейронні мережі[5]–[7], 

рекурентні нейронні мережі[8] та глибокі нейронні мережі[9]–[13]. Усі описані технології можливо 

використовувати для аналізу сигналів ЕКГ з метою побудови систем класифікації, або систем, 

які здатні виявляти аномалії у вхідних даних. 

Класифікація сигналів ЕКГ з використанням нейронної мережі 

У рамках дослідження було поставлено задачу класифікації сигналів ЕКГ на два класи: з 

наявністю та відсутністю порушень серцевого ритму. У якості даних для аналізу були 

використані сигнали ЕКГ з відкритої бази даних “PhysioNet” [14]. Для аналізу було використано 

ЕКГ-сигнали від 42 пацієнтів тривалістю по 30 хвилин, для яких усі порушення ритму було 

виділено із залученням спеціалістів. Сигнали від усіх пацієнтів було розділено на відрізки 

тривалістю 30 секунд, та нормалізовано. Після чого було знайдено амплітудно-частотні спектри 

таких відрізків, які, в свою чергу, були використані у якості вхідних даних для нейронної мережі. 

В роботі було побудовано нейронну мережу з використанням згорткових шарів, шарів 

агрегування, повнозв’язними шарам та шарами з виключенням. Архітектура такої нейронної 

мережі містить інструменти для виділення характерних ознак, фільтрації вхідних даних та 

інструменти, що перешкоджають її перенавчанню. Програмними засобами для побудови 

нейронної мережі було використано середовище програмної розробки “Jupyther Notebook”, мова 

програмування “Python” та відкриті бібліотеки для побудови нейронних мереж і роботи з даними 

“Tenzor Flow”, “Keras”, “SciPy”, “NumPy” та “Scikit-learn”. 

Для вирішення задачі класифікації усіх пацієнтів було розділено на три групи. Найбільша 

група пацієнтів - та, на сигналах ЕКГ яких проходило навчання, група пацієнтів, на яких 

відбувалась валідація навчання, та ті, на сигналах яких відбувалась перевірка якості 

побудованої нейронної мережі. Для більш коректної оцінки побудованої моделі класифікації 

було одночасно використано і крос-верифікацію, і крос-тестування. Крос-верифікація 



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 251 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

передбачає верифікацію результатів класифікації під час навчання на усіх вхідних даних [15]. 

Крос-тестування являє собою процедуру побудови системи класифікації та її тестування на 

невеликій частині вхідних даних, збереження результату тесту, видалення моделі та повторення 

процедури навчання й тестування вже на іншій частині вхідних даних. 

Результати та обговорення 

Результати тесту побудованої нейронної мережі можна виразити співвідношенням вірно 

та не-вірно визначеного класу для кожного з відрізків ЕКГ сигналу. Середня кількість вірно 

визначених класів на тестових вибірках склала 73.5±6.51%. Це свідчить про те що нейронна 

мережа має кращі за випадковий розподіл результати, але й потребує удосконалення. 

Перевагами використаної моделі класифікації можна назвати її гнучкість, можливість 

автоматичного виділення характерних ознак та невеликий час навчання такої мережі. 

Перспективними подальшими кроками по вдосконаленню використаного підходу можна 

вказати попердню обробку сигналів з метою позбутись неінформативних складових сигналу, їх 

вейвлет перетворення та виділення спектрограм з метою виділяти характерні ознаки, які 

неможливо виділити без такого перетворення, а також реалізацію додаткових алгоритмів для 

попереднього виділення характерних ознак. Можливим є збільшення кількості шарів нейронної 

мережі з метою впровадити навчання з більшим ступенем узагальнення. Для покращення 

результатів роботи нейронної мережі, корисним має стати збільшення кількості вхідних даних. 

Також варто згадати про перспективність використання кількох різних нейронних мереж, або ж 

мережі з різними параметрами, після навчання яких, результати можливо адаптивно поєднувати 

для отримання кращої системи класифікації, або обирати з них найкращий класифікатор [16], 

[17]. 

Висновки 

Перевірено здатність глибоких згорткових нейронних мереж до автоматичного виділення 

характерних ознак із сигналів ЕКГ. Побудовано систему класифікації що здатна класифікувати 

сигнали ЕКГ з середньою точністю 73.5%. Протестовано отриману систему класифікації на 

різних частинах вхідних даних. Надано рекомендації щодо подальших досліджень та кроків при 

побудові класифікаторів з використанням нейронних мереж, а саме: використання попередньої 

обробки сигналів, використання додаткових алгоритмів для виділення характерних ознак, 

використання нейронних мереж з великою кількістю шарів та використання біосигналів від 

більшої кількості пацієнтів. 
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В статті викладено фізичні основи, технологія і аспекти вирощування 

кардіоміоцитів. Розглянуто алгоритм аналізу відеозображень механічних скорочень 

кардіоміоцитів в мікрочіпі, наведено результати його тестування. 

The article outlines the physical basis, technology and aspects of growing 

cardiomyocytes. The algorithm of analysis of video images of mechanical reductions of 

cardiomyocytes in a microchip is considered, results of its testing are presented. 

Ключові слова: алгоритм, біоелектроніка, аналіз, відео зображення, мікрочіп, тканинна 

інженерія. 

Key words: algorithm, bioelectronics, analysis, video image, microchip, tissue engineering. 

 

Вступ 

Одним з швидко розвиваються тенденцій в науці в цілому є тканинна інженерія. Його суть 

полягає в створенні біологічної тканини (зокрема, м'язової тканини серця) з заданими 

властивостями. Для цього можна використовувати мікрочіпову лабораторію [1-4]. Такі технології 

дозволяють вивчати не властивості окремих клітин як самостійних систем, а ансамблі 

взаємопов'язаних елементів. Загалом, можемо виділити наступні завдання вирощування тканин 

на мікрочіпі: 

- вдосконалення технології вирощування тканин; 

- визначення оптимальних умов для створення тканин з заданими властивостями; 

- вивчення біофізичних властивостей взаємопов'язаних груп клітин; 

- моделювання патологічних процесів на рівні тканини; 

- вивчення впливу зовнішніх фізичних факторів і терапевтичних препаратів на тканини; 

- розробка клініко-діагностичних тестів: визначення індивідуальних характеристик 

сприйнятливості тканин пацієнта до фізичних факторів і терапевтичним препаратів. 

Різні хімічні біомаркери і середовища широко використовуються для вивчення 

морфологічних і функціональних властивостей тканин. Однак можна виділити ряд недоліків 

цього підходу. У більшості випадків біомаркери досить дорогі, їх використання вимагає 

спеціальних знань, навичок і відповідного обладнання. 
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При культивуванні кардіоміоцитів на мікрочіпі найбільш важливим функціональним тестом 

є їх скоротність. Одним з методів оцінки механічних скорочень клітин є оптична мікроскопія [2, 

5]. Метод не вимагає використання додаткових біохімічних препаратів і використання 

конфокальної мікроскопії. Вібрації клітин оцінюються на основі відеоданих, які отримують за 

допомогою звичайних світлових мікроскопів. 

Метою роботи є розробка алгоритму для аналізу відеоданих механічних коливань 

кардіоміоцитів на мікрочіпі для визначення їх функціональних і структурних властивостей на рівні 

тканини. 

 

Алгоритм аналізу відеозображень 

Алгоритм аналізу відеоданих осциляцій клітин кардіоміоцитів в мікрочіпі зводиться до 

наступної послідовності дій: 

1. Завантаження відеоданих. 

2. Калібрування зображень відео зображень у просторі (визначення геометричних 

розмірів пікселів). 

3. Побудова прямокутної зони інтересу (ЗІ) на будь-якому з кадрів відеоряду. 

4. Формування бінарних зображень локальних максимумів на кожному з кадрів 

відеоряду. 

5. Підсумовування бінарних зображень локальних максимумів і бінаризація 

отриманого зображення по -рівню 0,5. 

6. В околиці отриманих точок в просторовому вікні не менш 9 пікселів на кожному 

кадрі відеоряду розраховуються радіус (R) та кут (), утворені вектором між центром мас 

яскравості пікселів у вікні і геометричним центром. 

7. Оцінка швидкості зміни R та  в часі: R/t і /t. 

8. Стратифікація простору ЗІ по осі X та Y. 

9. Усереднення розрахункових даних R та , R/t і /t в стратах на кожному 

кадрі відеоряду. 

10. Аналіз отриманих даних, що включає: аналіз форми коливань в часі, 

спектральний Фур'є- аналіз, кореляційний аналіз коливань між стратами. 

 

Результати 

Для тестування алгоритму було проведено аналіз відео зображень осциляцій клітин 

кардіоміоцитів в мікрочіпі.[6] Для дослідження властивостей скорочення клітин на мікрочіп 

прикладено електричну напругу зі змінною частотою. Електричну напругу змінювалась від 4,5 до 

5,25 В, частота – від 1 до 5 Гц. 

На рис. 1 показані типові результати зміни максимальної швідкості скорочення клітин 

кардіоміоцитів в залежності від електричної напруги на мікрочипі та частоти сигналу. Наведені 

дані характеризують монотонне зменшення швидкості скорочення кардіоміоцитів при збільшенні 

частоти та напруги електричного сигналу збудження в диапазоні значень, що були вибрані. 
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Рис. 1. Зміна швидкості скорочення клітин кардіоміоцитів в мікрочіпі в залежності 

від напруги і частоти збудження для групи контролю (A). R2 – квадрат коефіцієнта 

кореляції між функцією апроксимації і експериментальними даними 

 

Типова форма скорочення клітин наведена на рис. 2 

 

  

а б 

Рис. 2. Форма імпульсів механічних скорочень клітин на частоті стимуляції 1 Гц і 

напруги 4,5 В, за різними методами: а - відповідно до середньої яскравості в зоні 

інтересу; б – відповідно до розробленого алгоритму 

 

Висновки 

Розроблено алгоритм аналізу осциляцій клітин кардіоміоцитів на мікрочіпі на основі відео 

даних, які отримані за допомогою оптичної мікроскопії. При цьому методика не вимагає 

допоміжних біомаркерів або середовищ. Аналіз відео зображень дозволяє оцінити амплітуду і 

швидкість осциляцій, форму сигналу, просторову нерівномірність розподілу механічної активності 

клітин. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯВИЩА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ЇЇ ВЛАСТИВОСТЕЙ В 

ЖИВИХ ТКАНИНАХ . 

 

В. В. Карпенко 

КПІ ім. І. Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: imetherlastoctober@gmailcom 

 

В роботі запропоновано один з методів дослідження та аналізу явища 

електромеханічної взаємодії в кардіоміоцитах. Даний метод аналізу базується на 

використанні моделі паралельних провідностей. Чисельні експерименти виконано в 

середовищі Matlab. 

In the work one of the methods of developing and analyzing the phenomenon of electro 

mechanical interaction is proposed. This method of analysis is based on the use of parallel 

conductance model. Numerical experiments are performed in the Matlab environment. 

Ключові слова: серце, електромеханічна взаємодія, клітина, провідність, потенціал дії, 

Matlab.  

Key words: heart, electro mechanical interaction, сell,conductanse, the potential of action, 

Matlab 

 

ВСТУП 

Впродовж останніх років багато вчених досліджують електро-механічні та механо-

електричні процеси в кардіоміоцитах. Основа роботи серця - м'язове скорочення, що 

породжується актоміозинованим сполученням (процесами, які пов'язані з утворенням і розпадом 

актоміозінових містків). При скороченні міокард деформується, стискаючись і розтягуючись. 

Виникаючі в результаті скорочення кардіоміоцитів деформації є активними. 

Актоміозінові сполучення і активні деформації, що виникають за їх допомогою, створюють 

властивість скоротливості міокарда. Ця властивість функціонально взаємопов'язана з іншими — 

збудливістю та автоматизмом. 

Збудливість це здатність кардіоміоцитів генерувати у відповідь на роздратування 

електричні потенціали дії. З електричним потенціалом дії пов'язана деполяризація мембран 

кардіоміоцитів (фаза деполяризації). Процес деполяризації вкрай швидкий. Електричний 

потенціал майже миттєво змінюється від вихідного (потенціалу спокою) до максимального 

(потенціалу дії). Після деякого плато наростаючими темпами електричний потенціал 

повертається до вихідного рівня. Цей процес має назву реполяризації (фаза реполяризації)[5]. 

 

МЕХАНІЗМ М’ЯЗОВОГО СКОРОЧЕННЯ 

Зв'язок між електричними імпульсами провідної системи серця і активними деформаціями 

кардіоміоцитів (і всього міокарда) підтримується потоками іонів кальцію. При порушенні 

кардіоміоцитів і поширенні по ним хвиль деполяризації відбуваються конформаційні зміни 
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сарколеми. При цьому її проникність для іонів калію, натрію і кальцію змінюється. З 

надходженням іонів натрію в клітину і виходом з неї калію формується трансмембранний 

потенціал дії, один із проявів якого - відкриття кальцієвих каналів. 

Кальцієві канали виникають в особливому різновиді білків, що знаходяться в ліпідному 

бішаровому матриксі клітинних мембран і мають заповнені цитоплазмою канали. Розрізняють 

швидкі і повільні кальцієві канали з відповідними швидкостями транспортування іонів. 

Функції кардіоміоцитів і міокарда в цілому регулюються гормонами і нейромедиаторами 

через управління потоками іонів кальцію по системі кальцієвих каналів за допомогою 

різноманітних механізмів. Це потенціал дії, системи енергозабезпечення актоміозинового 

сполучення, зміна числа і пропускної здатності кальцієвих каналів. Діяльність кардіоміоцитів в 

цілісному міокарді синхронізується провідною системою серця і нейрогуморальними 

механізмами. 

Система кровообігу усіма компартментами, але не серцем тільки, жваво реагує на стрес. 

Найбільш вивчені реакції, що реалізуються суперпозицією обмеженого числа механізмів. Ці 

механізми впливають на структури, які породжують активні деформації кардіоміоцитів. До них 

відносяться перед-, післянавантаження, скоротливість.[2] 

 

ЧИСЕЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 

В роботі використовувалась модель паралельних провідностей для мембрани клітини з 

незалежними провідними каналами для іонів К+ та Na+.Оскільки роль іонів калію і натрію при 

протіканні біоелектричних процесів є першорядною,то в багатьох практичних задачах вплив 

інших іонів враховується введенням у модель паралельних провідностей єдиної ланки,що 

складається із джерел напруги Е і провідності G. В свою чергу не можна обійтися без іонів Са які 

грають основну роль в серцевому скороченні. Скорочення виникають за рахунок механічних 

подразників, які в свою чергу викликають струм електромеханічної взаємодії(Is),який в свою 

чергу впливає на потенціал дії мембрани. Для цього в модель паралельних провідностей 

додаються дві ланки які залежать від Са та Is(Рис.1.)[3] 

 

Рис.1. Модель паралельних провідностей мембрани клітини кардіоміоцита з 

незалежними провідними каналами для іонів К+, Nа+, Са2+, Is 
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Необхідною умовою адекватного моделювання динаміки електричного потенціалу в 

серцевому м’язі є урахування впливу механічної деформації тканини на струми, що в ній 

протікають. Для цього в модель вводиться додатковий струм Is, являє собою електро-

механічний відгук. Залежність цього струму від деформації тканини може бути представлена в 

вигляді залежності від відносної локальної деформації середовища. В більшості випадків для 

додаткового струму використовується вираз[1] : 

Is=Gsθ(d)d(Um-Es) , (1) 

де Gs і Es – провідність і референтний потенціал для струму Is, d – зміна лінійних розмірів 

тканини θ(d) – одинична функція Хевісайда,Um- змінна складова мембранного потенціалу. 

Оскільки в моделюванні електричного потенціалу використовується механічна 

деформація, то для наочності використовується формула[4]: 

δTa/δt = E(Um)(Kt Um -Ta), (2) 

де Та – величина активного напруження в тканині, Е(V) – порогова функція, Кt – постійний 

коефіцієнт, який керує величиною активного напруження. 

Ica = Gса(Umo+Um-Eca) , (3) 

де Umo – потенціал спокою, Eca – референтний потенціал для струму Ica, Gca – 

провідність іонів Кальцію.(Рис.1.) 

 

Рис.2. Графік залежності механічної деформації Та від потенціалу на мембрані U 

 

ВИСНОВКИ 

Розроблена модель в середовищі Matlab дає змогу якісно оцінити властивості 

електромеханічної взаємодії в кардіоміоцитах. А саме вплив механічного подразнення на 

клітинну мембрану. Дослідження електромеханічної взаємодії в живих клітинах це дуже 

перспективний напрямок для розвитку в майбутньому. Результати досліджень можна 

використовувати для моделювання аритмій, а також як основи для експериментів на 

кардіоміоцитах за допомогою «лабораторії на чіпі». 
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В статті розглянуто вдосконалення звичайних резонансних LC перетворювачів, 

шляхом використання додаткової індуктивності – LLC перетворювач, що забезпечує 

підвищення ефективності, перемикання транзисторів з нульовою напругою та 

регулювання вихідної напруги в широкому діапазоні. 

The article deals with the improvement of conventional resonant LC converters, using an 

additional inductancе - LLC converter, which provides increased efficiency, zero voltage 

switching of transistors and regulation of output voltage in a wide range. 

Ключові слова: резонансний перетворювач, МОП-транзистор, паразитна ємність та 

індуктивність, м`яке перемикання, перемикання за нульової напуги. 

Key words: resonant converter, MOSFET, parasitic capacitance and inductance, soft switching, 

zero voltage switching (ZVS). 

 

Вступ 

Зростаючий попит на більш високу щільність потужності та низький профіль у конструкціях 

перетворювачів живлення змушує розробників збільшувати частоти комутації. Робота на вищих 

частотах значно зменшує розмір пасивних компонентів, таких як трансформатори та фільтри. 

Однак втрати на перемикання є перешкодою для роботи на високій частоті. З метою їх 

зменшення, що дозволяють здійснювати високу ретрансляцію, були розроблені методи 

резонансної комутації [1-7]. Ці методи обробляють потужність синусоїдальним способом, а 

ключові пристрої «м'яко комутуються». Тому втрати на комутацію та шум значно нижчі. 

Звичайні резонансні перетворювачі використовують індуктивність послідовно з 

конденсатором як резонансний контур. Для підключення навантаження можливі дві основні 

конфігурації; послідовне з'єднання та паралельне з'єднання 

Для послідовного резонансного перетворювача (SRC) мережа випрямляча 

навантажується послідовно з L-C резонансним контуром (рис. 1). За даного підключення контур і 

навантаження утворіють дільник напруги, тому коефіцієнт посилення постійного струму SRC 

завжди нижче, ніж 1. Змінюючи частоту керування напругою Vd, змінюється опір резонансної 

мережі. Однак , навіть при незначному навантаженні його імпеданс буде дуже великим 

порівняно з імпедансом резонансного контура; отже вся вхідна напруга буде прикладена до 

навантаження. Це ускладнює регулювання виходу, теоретично, частота повинна бути 

нескінченною, щоб регулювати вихід без навантаження. 

mailto:1marfeus1@gmail.com
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Рис. 1 

Для паралельного резонансного перетворювача випрямляч та навантаження 

розміщується паралельно з резонансним конденсатором, за такого з`єднання неминуче існує 

велика кількість циркулюючого струму. Це ускладнює застосування паралельних резонансних 

топологій у системах високої потужності. 

Для вирішення обмежень звичайних резонансних джерел живлення було запропоновано 

LLC резонансний перетворювач [8]. 

 

LLC перетворювач 

 

Рис. 2 

 

Даний перетворювач містить три реактивних елементи (Cr, Ls і Lp, рис.2) ,що обумовлює 

наявність двох резонансних частот і відносить його до мультирезонансних перетворювачів. 

Перша з цих частот пов`язана з умовою короткого замикання вторинної обмотки, де 

індуктивність Lp зникає, оскільки динамічно закорочується фільтром низьких частот та 

навантаженням (на ній виділяється постійна напруга Vout): 

 

інша резонансна частота залежить від стану розриву вторинної обмотки, де контур 

циркуляції перетворюється з LCC на LC, оскільки Ls та Lp можна об'єднати в єдину індуктивність: 
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Як правило, fR1 називають основною резонансною частотою LCC, а fR2 - другою (або 

нижчою) резонансною частотою. Відношення fR1 до fR2 залежить від співвідношення Lp до Ls. Чим 

більше це співвідношення, тим більше різниця між резонансними частотами і навпаки. Значення 

Lp/Ls (типово > 1) є 
1Rf f  вхідний шипеданс навантаженого резонансного контура є 

індуктивним, а для частот   
2Rf f - ємнісним. У частотній області 

1 2R Rf f f  імпеданс 

може бути як індуктивним, так і ємнісним залежно від опору навантаження R. Критичне значення 

Rcrit є таким, що, при R<Rcrit імпеданс буде ємнісним, для R>Rcrit - індуктивним. Для заданої 

схеми значення Rcrit залежить від f . 

 

Де Z0 і Z - вихідний імпеданс резонансного контуру при закороченому та розірваному 

входу джерела.  

Рис. 3 

 

Крім того важливо враховувати паразитні ємності внутрішні переходів транзисторів Coss1, 

Coss2 , ємності утворені між корпусом та радіатором транзистора , ємності індуктивностей та ін., 

що разом утворюють ємність CStray та внутрішні паразитні діоди транзисторів. Проте, навідміну 

від ємностей, негативний вплив яких неможливо виключити, діоди МО транзисторів 

допомагають у створенні режиму комутації за нульової напруги (ZVS), розряджаючи до нуля і 

заряджаючи до значення Vin сумарну паразитну ємність СHB в момент паузи між перемиканням 

транзисторів (TDT), тож використання МОП-транзисторів є бажаним. У випадку використання 

біполярних транзисторів або IGBT вимагають підключення додаткових окремих діодів. 

Зазвичай резонансний перетворювач працює в області, де вхідний опір резонансного 

контуру має індуктивний характер, тобто збільшується з частотою. Також даний режим роботи 

забезпечує можливість перемикання ключових транзисторів Q1 та Q2 за практично нульової 

напруги Vds (ZVS), що зменшує навантаження на транзистори та втрати потужності на 

перемикання (рис. 4) 



264 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

 

Рис. 4 
 

Існує додатковий позитивний побічний ефект при включенні Q2 з нульовою напругою Vds. 

Це відсутність ефекту Міллера , який, як правило, присутній у потужних МОП-транзисторах при 

включенні. Фактично, оскільки напруга між стоком і витоком Vds досягнула нуля, при подачі 

сигналу на затвор, ємність Cgd не може "викрасти" заряд, який надходить до затвору. За таких 

умов відсутній ефект Міллера, плоска частина у формі сигналу напруги на. Дана властивість 

забезпечує метод перевірки того, чи працює конвертер з м'яким перемиканням, чи ні, дивлячись 

на форму сигналу затвора Q2 [9]. 

 

Висновок 

Даний перетворювач має багато переваг перед звичайними резонансними 

перетворювачами. По-перше, він може регулювати вихідну напругу в широкому діапазоні 

навантаження з відносно невеликою зміною частоти перемикання. По-друге, він може 

забезпечити перемикання комутаційних елементів за нульової напруги (ZVS). По-третє, для 

досягнення ZVS використовуються всі необхідні паразитичні елементи, включаючи ємності 

контактів всіх напівпровідникових пристроїв, а також індуктивність витоку та індуктивність 

намагнічування трансформатора. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК BLUETOOTH 

ПРИСТРОЇВ 

 

І.А.Зозуля 

КПІ ім. І. Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: zozyl9ivan1@gmail.com 

 

Проведено аналіз методів вимірювання радіочастотних характеристик Bluetooth 

пристроїв. Розглянута проблема вимірювання характеристик безпроводових мереж 

Bluetooth Low Energy та наведений алгоритм реалізації проведення вимірювання 

сигнальним методом. 

The analysis of methods for measurement radio frequency characteristics of Bluetooth 

devices is carried out. The problem of measurement of characteristics for wireless Bluetooth 

Low Energy networks is considered and the algorithm of realization of measurements by 

signaling method is given. 

Ключові слова: безпроводові мережі, Bluetooth, радіочастотні характеристики, 

вимірювання. 

Key words: wireless networks, Bluetooth, radio frequency characteristics, measurement. 

 

Вступ 

Першу версію протоколу безпроводової передачі даних Bluetooth розроблено у 1998 році 

представниками 5 компаній (Ericsson, IBM, Intel, Toshiba та Nokia), які об’єдналися в одну групу 

The Bluetooth Special Interest Group (SIG) [1]. На даний час протокол продовжує постійно 

оновлюватись та вдосконалюватись за рахунок підвищення швидкості та дальності передачі 

даних. Однак немає єдиного виробника Bluetooth радіомодулів. Тому для забезпечення 

сумісності приладів різних виробників специфікація стандарту накладає вимоги на 

характеристики, які повинні мати прилади та логіку їх роботи, щоб пройти авторифікацію. 

Порядок тестування, умови та метод є частиною специфікації. На сьогодні виділяють два 

методи тестування: сигнальний (signaling) та не сигнальний (non-signaling) [2]. Умови тестування 

за сигнальним методом зазначаються в специфікації стандарту Bluetooth Basic Rate/ Enhanced 

Data Rate (BR/EDR), на відміну від специфікації Bluetooth Low Energy (LE), для якого даний 

метод тестування не передбачений, однак зручний виходячи з фізичних розмірів радіомодулів. 

В подальшому число радіомодулів, які виробляються за технологією Bluetooth LE буде 

збільшуватися, тому розробка та покращення процедури тестування сигнальним методом є 

перспективними. 

 

Методи тестування радіочастотних характеристик 

Виробники, для покращення якості приладів, що виробляються, використовують двох 

стадійне тестування. На першій стадії вимірюється та визначається на скільки реальні значення 
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відрізняються від значень ідеальних з подальшим калібруванням параметрів прийому та 

передачі. На другій стадії відкалібрований пристрій перевіряється на відповідність роботи за 

певним стандартом [2]. Основними радіочастотними (РЧ) характеристиками, які вимірюються, є 

спектр сигналу, що передається, потужність передавача, якість модуляції та чутливість 

приймача. Калібрування частіше всього включається в процес виробництва, тому в даній роботі 

не розглядається. Відповідність роботи за стандартом тестується двома різними способами: 

сигнальним та не сигнальним. Сигнальний метод тестування передбачає встановлення 

з’єднання по каналу зв’язку між пристроєм, що тестує (TU – test unit), та пристроєм, що 

тестується (DUT – device under test) (рис.1а). Пристрій, що тестує, повинен працювати згідно 

стандарту та, окрім вимірювання характеристик, повинен підтримувати зв’язок з пристроєм, що 

тестується. Підтримка обміну службовою інформацією займає близько 80% від загального часу 

тестування [3]. Тому умови проведення тестування ускладнюють створення багатоканальних 

пристроїв,що тестують, а за часом проведення є досить повільним та не ефективним. 

 

 

Рис.1 Схеми методу тестування РЧ характеристик: а) сигнальний метод, б) не 

сигнальний метод [2] 

 

Не сигнальний метод не потребує зв’язку між пристроями по радіоканалу, оскільки пристрій, 

що тестує передає команди керування безпосередньо на радіомодуль за допомогою інтерфейсів 

вводу виводу даних (рис 1б) з пристрою, що тестує на пристрій, що тестується, а РЧ сигнали 

передаються за допомогою безпроводового зв’язку або по коаксіальній лінії в зворотному напрямку. 

Швидкість тестування, використовуючи не сигнальний метод, зростає, що дозволяє просто 

реалізовувати паралельне тестування декількох пристроїв, а архітектура пристроїв, що тестують 

спрощується, за рахунок опціональності вести двохсторонній зв’язок. Однак, команди керування 

можуть змінюватися в залежності від виробника даного пристрою, що призводить до необхідності 

створення бібліотек команд різних виробників для проведення тестування. В свою чергу при 

проведенні тестування в рамках серійного виробництва бібліотека команд може бути відсутня [4]. 

 

Особливості тестування для протоколу Bluetooth 

Основними радіочастотними характеристиками, що вимірюються в процесі тестування роботи 

приладів за стандартом безпроводової передачі даних Bluetooth, є: спектральна характеристика 

сигналу, що передається, потужність передавача, якість модуляції та чутливість приймача. Команди 

керування, такі, як пошук пристроїв, з’єднання, стрибкоподібна перебудова частоти зазначені в 

специфікації та не залежать від конкретного виробника [1]. В специфікації стандарту визначено умови 
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проведення тестування за сигнальним методом для Bluetooth BR/EDR, на відміну від в Bluetooth LE, в 

специфікації якого визначається проведення тестування за не сигнальним методом. Проте протокол 

Bluetooth LE розроблявся з метою роботи з мініатюрними датчиками, тому радомодулі мають 

розміри, співставні з розмірами сенсорів. Мініатюризація призвела до ускладнення доступу до 

контактів радіомодулю, через які можна підключати пристрій, що тестує, для пересилання команд 

керування. Тому в Bluetooth LE перспективним є використання тестування сигнальним методом. 

В Bluetooth LE визначається 40 каналів шириною 2 МГц, серед них 3 канали зарезервовані під 

службове використання для об’явлення пристроїв та встановлення з’єднання, дані канали 

називаються каналами об’яв (advertisement channel). В каналах об’яв пристрої надсилають пакети 

об’яв та обмінюються запитами та відповідями сканування (scan request and response) [1]. При 

тестуванні сигнальним способом радіочастотні характеристики передавачів пристроїв, що 

тестуються, визначаються вимірюванням характеристик пакетів об’яв. Даний алгоритм роботи 

пристрою, що тестує було реалізовано на базі Bluetooth тестеру ТС-3000 та проведено вимірювання 

спектральної характеристики сигналу (рис. 2) і модуляційної характеристики (рис. 3). 

 

 

Рис.2 Виміряна спектральна характеристика сигналу Bluetooth 

 

 

Рис.3 Виміряна модуляційна характеристика передачі даних Bluetooth 

 

Тестування чутливості приймачів вимагає визначення коефіцієнту бітових помилок, який 

визначається як відношення кількості помилкових бітів до їх загального переданого числа. Під час 

тестування сигнальним методом передається тестова послідовність, яка приймається пристроєм, що 

тестується. Прийнята послідовність за допомогою зворотного зв’язку передається на пристрій, що 

тестує, який визначає коефіцієнт бітових помилок. В тестуванні Bluetooth LE немає можливості 

передавати тестову послідовність та рахувати коефіцієнт помилок за бітами, тому вводиться 
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коефіцієнт пакетних помилок. Він визначається як відношення кількості отриманих відповідей на 

загальну кількість відправлених пакетів. 

Визначення даного параметру легко реалізується в каналі об’яв використовуючи обмін 

запитами та відповідями сканування. Пристрій, що тестує відправляє певну кількість запитів 

сканування, приймає відповіді сканування від пристрою, що тестується і на основі цієї інформації 

визначає коефіцієнт пакетних помилок. Процес визначення чутливості приймача ітераційний з 

пониженням потужності сигналу на кожному кроці. Порогом чутливості вважатиметься рівень 

потужності, при якому коефіцієнт пакетних помилок перетне наперед визначений рівень, але рівень 

повинен бути не вище ніж зазначений в специфікації [5]. Описаний алгоритм визначення чутливості 

було реалізовано на базі Bluetooth тестеру ТС-3000. Отримано гарну кореляцію сигнального з не 

сигнальним методом. 

 

Висновки 

Тестування та авторифікація радіомодулів є основним етапом виробництва пристроїв, які 

працюють за стандартом Bluetooth. Використання не сигнального методу тестування при виробництві 

радіомодулів, які працюють за технологією Bluetooth LE вимагається специфікацією, однак фізичні 

розміри даних пристроїв вимагають зміни методу тестування на сигнальний. Використання 

особливостей службових каналів дає можливість проводити вимірювання сигнальним методом, що 

було реалізовано на базі Bluetooth тестеру ТС-3000. В результаті вимірювання сигнальним методом 

отримано характеристики, які характеризуються гарною повторюваністю та співпадають з 

результатами, які виміряні не сигнальним методом. Процедура тестування спрощується, оскільки не 

потрібно забезпечувати проводове з’єднання з пристроєм, що тестується, та встановлювати 

додаткове програмне забезпечення. 
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У статті розглядаються питання, що стосуються стиснення цифрових зображень та 

відео. Тут представлені алгоритм стиснення на основі дискретного вейвлет 

перетворення, зокрема перетворення Хаара та перетворення в орієнтованому базисі. 

Також у статті згадуються найбільш поширені методи стиснення відео, їх короткий опис та 

порівняльна характеристика. 

The article deals with the issues of compression of digital images and video. Here a 

compression algorithm is presented based on a discrete wavelet transform, in particular Haar 

transform and transformation in a oriented basis. Also, the article mentions the most common 

video compression methods, their short description and comparative characteristics. 

Ключевые слова: стиснення, цифрове відео, зображення, вейвлет. 

Key words: compression, digital video, image, wavelet. 

 

Вступ 

Проблема стиснення відеосигналів з’явилася разом із винаходом телебачення. Спершу 

використовувалися аналогові методи стиснення, але при переході у еру цифрового відео, який 

відбувся з появою АЦП, з’явилися перші цифрові алгоритми. З 1980-х років і по наш час 

найбільшого поширення набули стандарти, що використовують дискретне косинус 

перетворення (ДКП) або його модифікації у своїй основі. Інші алгоритми (такі як фрактальне 

стиснення і дискретне вейвлет перетворення (ДВП)) також були об’єктами дослідження, але 

наразі використовуються в основному для стиснення нерухомих зображень. 

Метою даної статті є огляд існуючих методів стиснення цифрового відео, аналіз 

алгоритмів, що використовуються у методах (зокрема у методах, заснованих на використанні 

вейвлет-перетворень) і порівняння цих методів у контексті стиснення відео. [1] 

Основна частина 

Відео можна розглядати як тривимірний масив кольорових пікселів. Два виміри 

відповідають висоті та ширині кадру, а третій вимір відповідає часові. Кадр - це масив всіх 

пікселів, видимих камерою в даний момент часу, які також мають назву «зображення». 

Стиснення було б неможливо, якби кожен кадр був унікальним і розташування пікселів 

було повністю випадковим, але це не так. Виходячи з цієї обставини можливо стискати, по- 

перше, саме зображення, а по-друге - схожі сусідні кадри. Сучасні стандарти стиснення являють 

собою складні алгоритми, які поєднують одразу декілька простих методів стиснення. [2] Для 

огляду були обрані наступні алгоритми стиснення: кодування довжин серій, різниця кадрів, 

компенсація руху, векторне квантування, дискретне косинус перетворення, дискретне вейвлет 

перетворення. Порівняльна характеристика алгоритмів приведена у таблиці 1. [3] 

 

mailto:levtower@gmail.com
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика методів стиснення 

Алгоритм Переваги Недоліки Застосування 

 

Кодування 

довжин серій 

 

Простий алгоритм 

Не підходить для 

стиснення реальних 

відеозаписів 

Цифрові 8-бітні 

зображення, комп’ютерні 

анімації з невеликою 

кількістю кольорів 

Різниця кадрів Краще стиснення, ніж 

незалежне стиснення 

окремих кадрів 

Необхідність введення 

ключового кадру 

Відео з великою кількістю 

повторюваних кадрів 

 

Компенсація 

руху 

 

Краще стиснення ніж у 

різниці кадрів 

Кодування вельми 

трудомістке і вимагає 

спеціальну апаратуру 

Відео, де переважно є 

сцени з переміщенням 

одного об’єкту відносно 

нерухомого фону 

 

Векторне 

квантування 

 

Процес декодування дуже 

швидкий 

Кодування вельми 

трудомістке і вимагає 

спеціальну апаратуру; 

Блочні спотворення при 

сильному стисненні 

Відео високої якості, яке 

має небагато 

повторюваних елементів 

Дискретне 

косинус 

перетворення 

 

Краще стиснення ніж при 

векторному квантуванні 

Блочні спотворення при 

сильному стисненні; 

Закруглення гострих кутів 

зображення 

Відео високої якості, яке 

має небагато 

повторюваних елементів 

 

Дискретне 

вейвлет 

перетворення 

Масштабованість, 

уникнення блочності ДКП, 

результат більш 

сприятливий для  

людського ока 

  

Відео високої якості, яке 

має небагато 

повторюваних елементів 

 

Дана стаття ставить за мету розглянути можливість стиснення високоякісного відео, 

такого, яке не має великої кількості повторюваних елементів і не підлягає стисненню 

алгоритмами, що сильно залежать від наявності таких елементів. Дискретне косинус 

перетворення широко застосовувалося завдяки своїй універсальності і ефективності, але на 

зміну йому прийшло стиснення за допомогою вейвлетів. Технічно, стиснення з ДВП багато чим 

нагадує ДКП, але має ряд переваг, наведених у таблиці 1. [1-4] 

ДВП-алгоритм заснований на передачі сигналу, наприклад зображення, через пару 

фільтрів: низькочастотний і високочастотний: 

 

Спочатку сигнал пропускається через низькочастотний фільтр з імпульсним відкликом, в 
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результаті чого отримується згортка. Одночасно з цим сигнал розкладається за допомогою 

високочастотного фільтру. Фільтр низьких частот видає грубу форму вихідного сигналу. 

Високочастотний фільтр видає сигнал різниці або додаткової деталізації. 

У випадку коли ДВП застосовується до зображення, мова йде про матрицю, кожна комірка 

якої містить значення яскравості відповідного пікселя (для чорно-білих зображень) або значення 

каналів RGB (для кольорових зображень). Тоді кожен фільтр являє собою 2D Вейвлет- 

перетворення з індексом, що вказує на тип фільтра (високочастотний або низькочастотний) для 

відокремлюваних горизонтальних і вертикальних компонентів. За допомогою цих фільтрів 

зображення розкладається на чотири складові. Серед них три - типи деталізації зображення для 

кожного напрямку, горизонтальні (ВН), вертикальні (НВ) і діагоналі (ВВ), а останнє зображення – 

це зменшена вдвічі копія оригіналу, пропущена через фільтр низьких частот (НН) і позбавлена 

вищевказаних деталізацій (див. рис.2 б). Цей алгоритм має назву алгоритм Малла. 

 

а) б) в) 

Рис. 2. Проміжні кроки стиснення зображення за допомогою ДВП: а) – оригінал 

зображення; б) – перша ітерація розкладання; в) – друга ітерація розкладання. 

 

Перетворення може бути застосовано повторно до зменшеної копії оригіналу зображення 

(складової НН) стільки разів, скільки дозволяють розміри зображення (див. рис.2 в). Таким чином 

зображення повністю розкладається на коефіцієнти деталізації, за рахунок відкидання яких і 

відбувається фактичне стиснення. Коефіцієнти відкидаються шляхом обнуління всіх значень, що 

є меншими за модулем від деякого обраного порогу. 

Найпростішим випадком ДВП є перетворення Хаара, яке описується системою рівнянь і 

матрицею перетворення: 

 

Особливістю ДВП в орієнтованому базисі є можливість формування перетворень з 

заданою кількістю фільтрів. В якості прикладу розглядається ДВП в ОБ з 3 фільтрами. Навідміну 

від ДВП Хаара, при якому зображення за одну ітерацію розкладається на зменшену копію 

оригіналу, що займає ¼ площі, 3-кратний ОБ вейвлет дає в результаті зменшену копію, яка займає 

лише 1/9 зображення, тоді як решту 8/9 відведено під 8 типів коефіцієнтів деталізації (дис. рис.3). 
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Варто зауважити що так як ДВП Хаара має кратність 2 а ДВП ОБ – 3, розміри обраних зображень 

було обрано 512х512 і 729х729 відповідно. 

 

Рис. 3. Зображення, стиснене за допомогою ДВП в орієнтованому базисі. 

Так як при повторному застосуванні ДВП до зображення розміри сегменту НН за одну 

ітерацію зменшується на величину, кратну кількості фільтрів, ОБ вейвлет з кількістю фільтрів N>2 

повністю розкладає зображення на коефіцієнти деталізації за меншу кількість ітерацій, але при 

цьому самі ітерації містять більше операцій, за рахунок чого час, що витрачається на кодування і 

декодування залишається однаковим для обох алгоритмів. 

Висновки 

У даній роботі розглянуто основні алгоритми стиснення цифрового відео та складена їх 

порівняльна характеристика. На прикладі показан результат стиснення зображення за 

допомогою дискретного вейвлет перетворення. За допомогою статті показана можливість 

використання двп в орієнтованому базись для стиснення цифрової візуальної інформації. 
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В статті розглянуто питання вдосконалення принципу керування пристроями 

компенсації реактивної потужності для динамічних режимів роботи. Проаналізовано 

можливі форми перехідних процесів для різних порядків еквівалентної схеми 

навантаження. Описано принцип повної і часткової компенсації реактивної потужності в 

динамічних режимах. 

The article deals with the issues of improving the principle of controlling reactive power 

compensation devices for dynamic operating modes. Possible forms of transient processes for 

different orders of the equivalent loading scheme are analyzed. The principle of full and partial 

compensation of reactive power in dynamic regimes is described. 

Ключові слова: реактивна потужність, перехідний процес, пристрої компенсації 

реактивної потужності, вільна складова струму, вимушена складова струму. 

Key words: reactive power, transient process, reactive power compensation devices, free 
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Вступ 

Компенсація реактивної потужності є однією зі складових підвищення ефективності роботи 

електричних мереж, теоретичні засади якої були розроблені ще на початку минулого століття 

Фрізе і Будеану [1,2]. Однак розробка ефективних алгоритмів керування пристроями компенсації 

реактивної потужності триває і зараз. У статті [3] запропоновано загальні підходи для 

компенсації потужності в перехідних режимах. Однак вона потребує доопрацювання, оскільки, 

під час перехідного процесу струм може значно змінюватись і тому при повній компенсації 

реактивної потужності встановлена потужність компенсатора буде використовуватись 

неефективно. 

Для зменшення потужності компенсатора потрібно проаналізувати можливі форми 

перехідного процесу і визначити критерії ефективного використання потужності компенсатора. 

Аналіз перехідних процесів 

Струм мережі ім може бути представлений як результат накладення двох складових: 

вимушеної івим і вільної івіл: 

( ) ( ) ( ).м вим вілi t i t i t 
                         

(1) 

У випадку лінійного навантаження і синусоїдальної форми напруги мережі вираз (1) можна 

переписати у виді: 

1

( ) sin( ) ,k

n
p t

м m k

k

i t I t C e


                                          (2) 
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де Im – амплітуда вимушеної складової струму, ω, ψ – кутова частота і початкова фаза напруги 

мережі, φ – кут зсуву фаз між струмом і напругою мережі в усталеному режимі, n – порядок 

еквівалентної схеми навантаження, Ck – стала інтегрування, pk – корінь характеристичного 

рівняння. 

Характер перехідного процесу суттєво залежить від порядку ланцюга n. Типові форми 

перехідних процесів для n = 0, 1, 2 наведено на рис. 1. При значеннях n> 2, характер перехідних 

процесів є аналогічним з перехідним процесом при n = 1 чи n = 2, або є їх комбінацією. 

 

Рис.1 Типові форми перехідних процесів при нульовому (а), першому (б) і другому 

порядку (випадок комплексно-спряжених полюсів (в), випадок простих полюсів (г)) ланцюга 

Якщо ланцюг складається лише з резистивних елементів, зміна режиму його роботи 

відбувається миттєво (рис.1а). Для ланцюга першого порядку вільна складова перехідного 

процесу змінюється по експоненті, що показана на рис.1б. У ланцюзі другого порядку, 

коливальний тип перехідного процесу зображено на рис.1в, аперіодичний – на рис. 1г. Характер 

перехідного процесу у контурі залежить від його опору втрат R. При
крR R  процеси мають 

аперіодичний характер. При 
крR R  в контурі виникають коливання, кількість яких зростає при 

зменшенні R [4]. 

Для покращення електромагнітної сумісності з мережею під час перехідного процесу 

вільна та реактивна складові струму повинні бути компенсовані, для чого необхідно 

використовувати спеціалізовані компенсатори реактивної потужності з прогнозним керуванням. 

Оскільки вони призначені для компенсації флуктуацій струму, їх потужність може бути на 

порядок меншою у порівнянні з основним компенсатором. У статті описано принцип роботи 

компенсатора для динамічних режимів. 

Принцип часткової компенсації реактивної потужності 

Компенсатор для динамічних режимів повинен ефективно працювати при неперіодичному 

струмі навантаження, де компенсатори з класичним алгоритмом керування є неефективними. 
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Для цього в системі керування компенсатора передбачено прогнозування значень вільної 

складової струму та формування відповідного струму компенсації. Цей компенсатор є 

додатковим і встановлюється паралельно до основного, як показано на рис. 2. 

Основний 

компенсатор

Додатковий 

компенсатор

iu u i

LoadLoadНавантаження
Електрична 

мережа

 

Рис. 2. Схема під’єднання компенсаторів до мережі 

Для повної компенсації реактивної потужності необхідно компенсувати вільну складову 

перехідного процесу і реактивну потужність. Оскільки в мережі можуть виникати короткочасні 

перехідні процеси з великою миттєвою потужністю у порівнянні з усталеним режимом, 

розраховувати потужність додаткового компенсатора для їх компенсації недоцільно, оскільки 

вона буде використовуватись неефективно. Для цих випадків доцільно розробити алгоритм 

часткової компенсації реактивної потужності. Оскільки негативний вплив на мережу 

здійснюється вищими гармоніками струму, їх потрібно усунути в першу чергу. Для демонстрації 

часткової компенсації реактивної потужності розглянемо випадок, коли вільна складова 

змінюється за експонентою, / .t

вілі А е    У цьому випадку з експоненційної форми необхідно 

зробити синусоїдальну, як показано на рис. 3. 

Принцип часткової компенсації реактивної потужності на початку перехідного процесу 

показано на рис. 3. 

 

Рис.3 Принцип часткової компенсації реактивної потужності на початку перехідного процесу 

Енергоємність компенсатора визначається наступним співвідношенням: 2 / 2,кW CU  де С 

– ємність конденсатора компенсатора, U – напруга постійного струму компенсатора. Але в 

реальному випадку енергоємність вважається в двічі меншою, оскільки, компенсатор повинен 

бути розрахованим як на компенсування енергії (коли максимальне значення вільної складової 

більше за струм компенсації), так і на підзаряд (коли струм компенсації більший за вільну 

складову) [6]. 

На першому півперіоді величина струму компенсації буде розрахована зі співвідношення: 
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1

0

( ( ) ) ( ) ,

T

ек nк м кi t і U t dt W       (3) 

де іек(t) – площа області компенсації (заштрихована область на рис. 3), ink1 = Ink1sin(ωt) – 

струм вільної складової після компенсації на першому півперіоді, Uм(t) – напруга мережі. 

Виражаємо з виразу (3) амплітуду струму після компенсації Іnk1: 

2
1 к2 2

( e ( cos( ) sin( )) W ) /
2 2 41
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A U
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   (4) 

На другому півперіоді можливо скомпенсувати енергію вільної складової, що дорівнює Wk. 

Якщо цієї енергії достатньо для повної компенсації струму вільної складової, то він 

компенсується повністю, а залишок енергії використовується для компенсації реактивної 

складової потужності. В іншому амплітуда струму на другому півперіоді Іnk2 розраховується 

аналогічно до формули (4): 

Розрахунок амплітуди струму після компенсації на третьому і наступних інтервалах 

використовується аналогічно. Принцип компенсації для вільної складової коливальної форми є 

аналогічним розглянутій методиці.  

Висновок 

При неперіодичному струмі навантаження, компенсатори з класичним алгоритмом 

керування є неефективними. Аналіз перехідних процесів показує, що для покращення 

електромагнітної сумісності з мережею вільна та реактивна складові струму повинні бути 

компенсовані. Тому встановлення додатково компенсатора, що дозволяє спрогнозувати 

сформувати відповідний струм компенсації, є цілком виправданим. 

Запропонований принцип часткової компенсації реактивної потужності на початку 

перехідного процесу дозволяє значно зменшити максимальне значення вільної складової 

струму, що зменшує пікове навантаження на електричну мережу.  
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РОЗРОБКА ЛАБОРАТОРНОГО ЗРАЗКУ ПРИЛАДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ СТАНУ ПОВІТРЯ У 
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Розроблено на базі плати Arduino принципову електричну схему приладу для 

контролю стану повітря у навчальних приміщеннях (зокрема, рівня СО2), створено зразок 

приладу. Проведено моніторинг стану повітря у шкільному класі, який показав, що рівень 

СО2 після початку уроків іноді перевищував максимальне допустиме значення у 3 рази. 

Вказано, що елементарне провітрювання шкільних приміщень це простий шлях до 

поліпшення придатності повітря для комфортного навчання. 

A concept of an electronic device based on the Arduino controller for monitoring 

different air properties (including CO2 level) has been created, as well as a prototype. A study 

of the air in a classroom has been carried out, which showed a concentration of CO2 3 times 

the norm during some lessons. A conclusion has been made, that simply opening the window 

regularly is an easy way of creating better conditions for comfortable learning. 

Ключові слова: якість повітря, рівень СО2 , прилад для контролю стану повітря, плата 

Arduino. 

Keywords: air quality, CO2 level, device for monitoring air properties, Arduino. 

 

Вступ 

Поліпшення умов навколишнього середовища в школах і, отже, здоров'я учнів є важливою 

проблемою в наш час. Якість повітря – дуже важливий фактор самопочуття та здоров’я людини. 

Дослідження в сфері якості повітря дають підстави вважати, що одним з найбільш сильних 

факторів впливу є рівень вуглекислого газу. В багатьох країнах вже проводиться моніторинг 

рівня СО2 в школах на підставі невтішних кореляцій підвищення цього параметру і розвитку 

хвороб у учнів, а головне  їхньої нездатності засвоювати інформацію повною мірою [1]. На 

жаль, Державні санітарні норми та правила України [2] не визначають граничних значень щодо 

концентрації рівню СО2 , але загальні дані дають уявлення про ситуацію. У приміщенні джерелом 

СО2 є людина. При відсутності вентиляції концентрація цього шкідливого газу зростає дуже швидко, 

що може викликати слабкість, сонливість, головний біль, проблеми з концентрацією уваги або 

навіть негативні зміни в крові. Тому прилад, за допомогою якого можливо буде дотримуватися 

норм параметрів повітря, є актуальним.  

Метою роботи є розробка простого, але доступного (за ціною) і надійного лабораторного 

зразка приладу на базі плати Arduino для контролю стану повітря у навчальних приміщеннях та 

дослідження за його допомогою параметрів повітря у шкільному класі.  
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Розробка приладу 

Визначимо основні вимоги, яким має відповідати прилад для контролю якості повітря в 

шкільних приміщеннях. 

1. Робити вимірювання параметрів повітря − температури (T), атмосферного тиску (P), 

відносної вологості (H) та концентрації CO2 − в певний проміжок часу, наприклад, один раз на 

30 с. Відображати отриману інформацію на дисплеї приладу. 

2. Перевіряти отримані дані на потрапляння в допустимий діапазон: для температури  від 

+ 18Cº до + 24Cº, відносної вологості − від 20% до 70%, концентрації CO2 − рівень до 800 ppm 

(parts per million), тобто 1 ppm=0,0001%. 

3. Сигналізувати про вихід хоча б одного з параметрів за допустимі межі. Наприклад, 

можна використовувати червоний світлодіод. У разі ж, якщо всі параметри в нормі, вмикати 

зелений світлодіод. Використовувати звукові сигнали в навчальних класах небажано. 

4. Дисплей приладу повинен відключатися через деякий час, наприклад, 2 хв. після 

включення приладу. Надалі дисплей можна включити для комфортного перегляду інформації на 

короткий час (30 с) за допомогою кнопки. 

5. Живлення приладу має здійснюватися від мережі 220 В за допомогою блоку живлення 9 

В, тому що енергоспоживання датчика концентрації CO2 досить високе і використання 

акумуляторів або батарей живлення недоцільно. 

6. Забезпечення можливості розширення функціональності для проведення тривалих 

(протягом декількох днів) вимірів параметрів якості повітря зі збереженням отриманих даних на 

змінний накопичувач, наприклад, microSD card. 

Існує кілька основних методів, які дають змогу вимірювати рівень концентрації тих чи 

інших газів у повітрі. Деякі з них призначені для промислового використання, але є і такі, що 

можуть використовуватися в побуті, наприклад, напівпровідникові, електрохімічні, інфрачервоні 

датчики газів.  

У роботі використовувався інфрачервоний датчик MH-Z19, що працює на технології NDIR 

(Nondispersive Infrared  недисперсійна інфрачервона технологія) [3, 4], в основі дії якого лежить 

принцип зміни інтенсивності інфрачервоного випромінювання до і після поглинання в інфрачервоному 

детекторі з вибірковою чутливістю 

В якості апаратної і обчислювальної платформи було обрано плату Arduino Uno [5]. Перш 

за все, Arduino − це проста і компактна плата для проектування електронних пристроїв, яка вже 

містить мікроконтролер, пам'ять, а також аналогові та цифрові порти введення/виведення. Крім 

того, для Arduino існує спеціальне середовище розробки для програмування. Завдяки своїй 

популярності в світі, для Arduino існує велика кількість програмних бібліотек, за допомогою яких 

можна легко підключати та програмувати різні датчики та інші периферійні елементи [6, 7]. 

Програмування здійснюється з комп'ютера за допомогою USB кабелю. Цей же кабель може 

використовуватися для живлення плати, також, як і спеціальний адаптер живлення 220 В/+9. 

Плата Arduino Uno, яка містить цифрові та аналогові порти введення/виведення, 32 КБ пам'яті, 

підтримує живлення 5 В, необхідне для підключення периферії, має аналогові порти 

введення/виведення, є оптимальним вибором для приладу, що розроблюється. 
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Для відображення інформації обрано простий і доступний LCD дисплей з можливістю 

підключення за послідовною шиною I2C. Дисплей дозволяє відображати тільки текстову 

інформацію в 4 рядки по 20 символів. 

Для вимірювання температури, вологості і атмосферного тиску вибір було зупинено на модулі 

датчика BME-280, розробленого фірмою Bosch Sensortec спеціально для мобільних пристроїв і 

побутової електроніки [8]. Датчик характеризується високою точністю вимірювання, високою 

швидкодією інтерфейсів і над малим споживанням електроенергії. З урахуванням мініатюрних 

розмірів (2,5х2,5 мм) при проектуванні електронних пристроїв цей датчик зручніше використовувати 

у вигляді готового модуля, який може підключатися по двом інтерфейсам − I2C і SPI. Це дуже 

зручно, тому що дисплей підключається за протоколом I2C, що дозволяє використовувати загальні 

входи на платі Arduino. Для зручного проектування приладу використано макетну плату, яка не 

потребує паяння. Крім цього, знадобляться ще два світлодіоди (червоний і зелений), два резистори 

на 220 Ом, а також кнопка і набір сполучних проводів та перемичок. 

Перейдемо до розробки принципової електричної схеми приладу. 

Для проектування електронних пристроїв на базі плат Arduino зручно використовувати 

програмне забезпечення Fritzing (www.fritzing.org) [9]. Це вільно розповсюджувана програма, 

створена для візуального проектування макетних плат, принципових електричних схем і 

друкованих плат на основі Arduino. 

Всі елементи приладу (датчики, дисплей і т.п.) мають живлення +5 В. Це полегшує їхнє 

підключення. Достатньо з'єднати їхні відповідні виходи VCC або Vin з виходом «+ 5V» плати Arduino, 

а також з'єднати виходи GND. Датчик BME-280 і LCD-дисплей підключаються за послідовною шиною 

I2C, для якої досить двох проводів: SDA (Serial DAta) і SCL (Serial CLock). Таким чином, підключаємо 

виходи SDA датчика і дисплея до аналогового входу A4 плати Arduino, а виходи SCL  до 

аналогового входу A5. Датчик рівня CO2 також підключається за послідовним інтерфейсом за 

допомогою виходів RX і TX, які з'єднуються до аналогових входів A0 і A1 плати Arduino. 

Для наочного інформування про стан параметрів повітря використовуються два 5-мм 

світлодіоди − червоний (LED1) і зелений (LED2).  

Підключати світлодіоди безпосередньо до джерела живлення не припустимо, тому що 

вони швидко перегорять через великий струм. Для їхнього підключення потрібно 

використовувати резистор, мінімальний опір якого розраховується за формулою 

IVVR L /)(  , де V – напруга живлення всього кола (5 В), VL – номінальна напруга 

світлодіода (1,9 В), I – номінальний струм на світлодіоді (20 mA). Таким чином, R=155 Ом.  

Доцільно використовувати близький за номіналом стандартний резистор на 220 Ом для 

підключення до анодів світлодіодів. Світлодіоди не будуть світитися на повну потужність, однак 

цього практично не буде помітно і дасть можливість подовжити їхній термін експлуатації. 

Катоди ж двох світлодіодів підключаються до виходу GND плати Arduino. Анод червоного 

світлодіода підключається через резистор R1 до цифрового виходу D8 плати Arduino, а анод 

зеленого світлодіода через резистор R2 - до виходу D7. 

У відповідності з вимогами до приладу, необхідно забезпечити відключення підсвічування 

дисплея через певний час після включення, а також реалізувати можливість включити 

http://www.fritzing.org/
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підсвічування після натискання на кнопку. Для підключення кнопок до портів введення 

мікроконтролерів традиційно використовуються підтягуючі (навантажувальні) резистори. У 

вибраній платі Arduino Uno дискретні (цифрові) входи вже мають вбудовані підтягуючі резистори 

20 кОм, які досить просто запрограмувати. Тому не має сенсу використовувати додатковий 

резистор у схемі для підключення кнопки. 

Розроблену принципову електричну схему приладу показано на рис. 1.  

На її основі легко 

реалізувати макетну 

плату. Для програмування 

плати Arduino 

використовується 

спеціальний засіб 

розробки Arduino IDE [5], 

який можна завантажити з 

веб-сайту розробника 

www.arduino.cc 

безкоштовно. У ньому 

використовується C/C++ 

подібна мова. Крім того, 

існує велика кількість 

безкоштовних програмних бібліотек для роботи з різними датчиками та іншими електронними 

пристроями, які можна підключати до цих плат. Підключення основного датчика проекту − MH-Z19 

− не потребуватиме додаткових програмних бібліотек. Він працює за стандартним послідовним 

інтерфейсом на швидкості 9600 бод, обмін даними відбувається 9-ти байтними блоками. 

Перший байт у блоці завжди 0xFF. А останній − це контрольна сума, яка обчислюється дуже 

просто: беруться 7 байт відповіді (всі 

крім першого і останнього), складають-

ся, інвертуються і збільшуються на 1. У 

відповідному блоці 3-ий і 4-ий байти − 

це значення концентрації CO2. 

Зовнішній вигляд розробленого 

зразка приладу для контролю пара-

метрів повітря в навчальних 

приміщеннях показано на рис. 2. 

При першому включенні 

живлення відбуваються підключення і 

ініціалізація датчиків, на дисплей виводяться відповідні повідомлення. Якщо якийсь прилад не 

буде виявлений, роботу програми буде припинено. Для контролю працездатності відбувається 

коротке мигання світлодіодами. Потім слідує невелика пауза для завершення ініціалізації 

датчиків. Після цього робота приладу починається у штатному режимі − відбуваються періодичні 

заміри температури, тиску, вологості і концентрації CO2, на дисплей виводяться їхні значення. 

Рис. 1 

Рис. 2 

http://www.arduino.cc/
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Через певний час відключається підсвічування дисплея. Його можна знову включити на 

нетривалий час за допомогою натискання на кнопку. Червоний і зелений світлодіоди 

сигналізують про стан параметрів повітря в навчальному класі без необхідності перевіряти точні 

значення параметрів на дисплеї. 

У зв'язку з тим, що датчик рівня CO2 має деяку інерцію, при початковому включенні його 

значення будуть в районі 410 ppm. Через 1-3 хв робота датчика входить у штатний режим, і він 

видає реальні значення. 

 

Експериментальні дослідження 

Для перевірки працездатності зібраного лабораторного зразка приладу було вирішено 

залишити його в шкільному класі на кілька днів. Так само потрібно було б додати можливість запису 

виміряних параметрів в файл на змінний накопичувач інформації для подальшої їхньої обробки і 

аналізу. У зв'язку з цим необхідно було зробити деякі корективи в електричної схемі приладу і 

програмному забезпеченні. Потрібно додати модуль для роботи з microSD картою для збереження 

інформації, підключити годинник реального часу (RTC) для того, щоб разом з показаннями датчиків 

записувати точну дату і час, коли були зроблені виміри. Це дає можливість проаналізувати, 

наприклад, швидкість зміни концентрації CO2 у шкільному класі під час уроку і перерв. 

Протягом 4 днів проводилися заміри на одному місці у кабінеті фізики гімназії № 178 м. 

Києва, вмикаючи пристрій на весь робочий день. На графіках рис. 4 наведено показники 

сенсорів вуглекислого газу та температури одного дня вимірювань. Інформація збиралася 

приблизно з 7:35 до 15:10, тобто зафіксовані зміни стану повітря за всі 7 уроків. 

Одразу можна помітити, що про жодні норми навіть не доводиться говорити, бо рівень 

СО2 після початку уроків підскочив настільки, що іноді перевищував максимальне допустиме 

значення у 3 рази! Такі приголомшливі результати не очікувалися, хоча й відомо про 

недосконалість шкільної системи вентиляції. Експеримент тільки підтверджує припущення та 

доказує, що повітря шкільного 

класу зазвичай непридатне 

для власне навчального 

процесу і дуже ймовірно є 

причиною багатьох недуг. 

Щоб змінити ситуацію 

можна відкрити вікно, що, 

судячи за графіком, у той день 

робили тричі. Дійсно, на 

довших перервах рівень СО2 

падав стрімко – явно 

провітрювали. Однак видно й 

першу перешкоду: ще 

стрімкіше знижувалася температура, через що вікно швидко закривали та не давали свіжому 

повітрю заповнити кабінет. 

Отримані дані демонструють, що таке провітрювання малоефективне. Вікно необхідно 

залишати відкритим довше, навіть у холодну пору року. Цікаво, що система коротких 

провітрювань є стандартною для шкіл, хоча проблему вмісту СО2, як бачимо, це не вирішує.  

Рис. 4 
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Після проведеного дослідження автор переконався у її важливості, необхідності довших 

та регулярніших провітрювань, при чому бажано, щоб усі учні залишали клас. Можливо, автор 

зможе вплинути на це, та на розробленому пристрої все ж таки ввімкнеться зелений світлодіод. 

 

Висновки 

1. Досліджено основні характеристики повітря в учбових приміщеннях, які мають 

найбільший вплив на стан здоров’я учнів. Насамперед, це рівень концентрації CO2. 

2. Проаналізовано існуючі фізичні методи вимірювання та моніторингу цих параметрів. 

3. Розроблено лабораторний зразок приладу для вимірювання параметрів повітря в 

учбових приміщеннях на базі плати Arduino UNO. Цей прилад є не лише досить унікальним у 

нашій країні, але і значно дешевшим за подібні пристрої, які представлені на ринку України, що 

робить його перспективним та багатообіцяючим. 

4. За допомогою розробленого приладу отримано експериментальні дані параметрів 

повітря – концентрації вуглекислого газу, температури, відносної вологості та атмосферного 

тиску – у шкільному класі протягом декількох днів. На жаль, результати виявились дуже 

небезпечні – рівень концентрації CO2 під час шкільних занять перевищував норму у 2,5-3 рази! Це 

зайвий раз свідчить про повсюдну необізнаність впливу рівня вуглекислого газу на стан здоров’я. 

У школах й досі нехтують елементарним провітрюванням шкільних (та й не тільки) приміщень. 

5. Для подальшого удосконалення приладу необхідно додати можливість моніторингу і 

інших важливих параметрів повітря та робочого простору в шкільних приміщеннях, як, 

наприклад, рівень шуму, освітлення та пилу. 
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ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ФУНКЦІЙ УОЛША 
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В даній статті розглядається питання відбору максимальної енергії від 

вітрогенераторів, методів покращення даних умов за допомогою використання 

покращених функцій Уолша, які забезпечують мінімальну похибку наближення при 

апроксимації функції зміни швидкості вітру та способи упорядкування таких систем 

функцій.  

In this paper, the question of selecting the maximum energy from wind turbines is 

considered through the use of functions that provide a minimum error of approximation for the 

approximation of the function of change in wind speed and ways of organizing such systems 

of functions. 

Ключові слова: лінійна апроксимація, вітрогенератор, похибка наближення, функції Уолша 

Key words: linear approximation, wind turbine, approximation error, Walsh functions. 

 

Вступ 

Україна має досить високий кліматичний потенціал вітрової енергії, який забезпечує 

продуктивну роботу не лише автономних вузлів живлення, але й потужних вітроелектростанцій. 

Вважається, що потужність вітроелектричних станцій (ВЕС) в складі централізованої 

енергосистеми України може складати до 16000 МВт, а виробництво електричної енергії може 

становити 25-30 ТВт год/рік [1-3].  

Вітер характеризується швидкістю, яка є випадковою змінною в просторі і часі. Тому, на 

сучасному рівні досліджень, енергетичні характеристики вітру представляються імовірнісним 

описом випадкового процесу зміни вітроенергетичного потенціалу. Основою імовірнісного 

підходу є дискретизація тимчасового процесу, що дозволяє вважати незалежними і постійними 

всі необхідні параметри на інтервалі дискретизації. Для реалізації відбору максимальної енергії 

від вітроелектростанції необхідно враховувати відстань між окремими вітрогенераторами та їх 

взаємний вплив. Динамічна зміна величини та напрямку швидкості вітрового потоку і відповідно 

внутрішнього опору еквівалентного джерела вітрогенератора призводить до зміни умов відбору 

максимальної енергії, отримання яких засноване на припущенні, що параметри джерела лінійно 

змінюються у часі [4]. У зв’язку з цим виникає задача представлення функції зміни швидкості 

вітру лінійними наближеннями. 

 

Лінійно наростаючі функції Уолша 

Вважаючи, що параметри еквівалентного джерела змінюються лінійно, виникає питання 

апроксимації швидкості вітрового потоку лінійними функціями [5]. До таких функцій відносять 
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лінійні функції на базі функцій Уолша, які завдяки своїм властивостям відповідають 

поставленим умовам. Дана система будується за наступною формулою [6]: 

l0

li ik

W =1

W =W (n 3-(k-1) 3)
, 

де n – розмірність системи (кількість функцій); ikW  – значення i-ої функції Уолша на k-му 

інтервалі розбиття. Наприклад, аналітичний вигляд і графік такої функції під номером 3 при 

розмірності системи n=3  наведено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Формула та графік третьої функції 

Дана система функцій упорядкована за кількістю знакозмін. В системі Пелі описані вище 

функції визначаються записом числа i в коді Грея, який читається як запис числа в двійковому 

коді. Нумерація функцій у системі Адамара визначається також кодом Грея, який читається в 

зворотному порядку як двійковий код. У табл. 1 показано відповідність між номерами перших 

чотирьох функцій в системах, упорядкованих по Уолшу, Адамару і Пелі. 

Таблиця 1 

Число i  в коді Грея 00 01 11 10 

Номер i  функції в 
системі Уолша 

0 1 2 3 

Номер i  функції в 
системі Пелі 

0 1 3 2 

Номер i  функції в 
системі Адамара 

0 2 3 1 

 

Наведемо приклад апроксимації лінійно зростаючої функції y=x  на інтервалі  0,1  за 

допомогою даних функцій. При цьому система даних функцій, незалежно від способу 

впорядкування, забезпечує однакову похибку апроксимації. 

Загальний вигляд функції, наближеної за допомогою функцій Уолша: 

n

i li
i=0

x
y(x)= c W

T

 
 
 

 , 

де 
T

i li

0

1 x
c = y(x)W dx

T T

 
 
 

 - коефіцієнта розкладання для і-ої функції Уолша liW ; для кожної 

системи при розкладенні функції y=x  наведені в таблиці 2. 

 

4 3t, 0 t 0,25

-4 3t+ 3, 0,25 t 0,5

4 3t-2 3, 0,5 t 0,75

-4 3t+3 3, 0,75 t 1
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Таблиця 2 

 0c  
1c  

2c  
3c  

Система Уолша 0,5 -0,2165 0,0001 -0.1083 

Система Пелі 0,5 -0,2165 -0.1083 0,0001 

Система Адамара 0,5 0,0001 -0.1083 -0,2165 

 

В результаті розкладання отримаємо наступне наближення (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Розкладання функції y=x .  

Звідки похибка апроксимації 

 
1

2
i li

0

δ= y(t)-c W dt=23,7% , 

де y(t) - вихідна функція, i lic W  - апроксимуюча функція. 

 

Дискретні функції Уолша 

Для обробки сигналів, отриманих експериментальним шляхом, найбільший інтерес 

представляють дискретні функції Уолша. Дані функції являються відліками неперервних функцій 

Уолша. Кожен відлік розташовується по середині пов’язаного з ним елемента неперервної 

функції [7]. Загальний вираз для дискретної функції Уолша: 

n

n-j+1 n-j j
j=1

(i i )x

W (i,x)=(-1)d



, 

де i  - номер функції Уолша, x=0,1,...,n-1 - номер відліку, n - кількість функцій Уолша в системі,  

jx  - j -й розряд у двійковому представленні номеру відліку: 

n
n-j

j
j=1

x= x 2 . 

Розвинувши лінійну систему функцій, отримаємо дискретні лінійно наростаючі функції 

Уолша:  

n

n-j+1 n-j j
j=1

(i i )x
W (i,x)=(-0,5) 3d


. 

Графік функції даної системи під номером 3 показано на рис. 3.  
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Рис. 3. Дискретна лінійна функція Уолша під номером 3.  

Штриховою лінією позначено лінійно наростаючу функцію Уолша, суцільною – дискретну 

функцію Уолша, яка розташована по центру інтервалу розбиття. 

 

Висновки 

Був проведений аналіз використання лінійно наростаючих функцій Уолша для 

апроксимації функції зміни швидкості вітру, був отриманий аналітичний вираз для побудови 

лінійних та дискретних функцій Уолша. 
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УДК 621.314  

 

ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ВИМІРІВ ШВИДКОСТІ ВІТРУ 

 

М.К. Яременко  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: actionfenix@gmail.com 

 

Обґрунтовано актуальність дослідження відтворюваності вимірів. Здійснено 

статистичну обробку масивів експериментальних даних за різні інтервали часу. 

Порівняно їх результати і зроблено висновки щодо того, як доцільно перевіряти виміри 

швидкості вітру на відтворюваність для можливості їх прогнозування та відбору 

максимальної енергії від вітрогенератора. 

The relevance of the study of reproducibility of measurements is substantiated. 

Statistical processing of experimental data arrays at different time intervals is carried out. Their 

results are compared and conclusions are drawn on how it is necessary to break down the 

experimental data in the study of their reproducibility for its prediction and selection of 

maximum power from wind turbine.  

Ключові слова: відтворюваність вимірів, інтервал часу, вітрогенератори, відбір 

максимальної енергії. 

Key words: reproducibility of measurements, time interval, wind turbine, selection of maximum 

power. 

 

Вступ 

Використання відновлюваних джерел енергії стає дедалі більш розповсюдженим, 

особливо це стосується вітрогенераторів та сонячних панелей. Низький коефіцієнт корисної дії 

таких установок [1] і високі потреби у електроенергії спонукають шукати шляхи для отримання 

максимальної потужності з уже готових систем на основі відновлюваних джерел енергії. Одним з 

таких шляхів може бути прогнозування параметрів джерела енергії – наприклад, швидкості 

вітру, у конкретний момент часу для регулювання режиму роботи установки і можливості 

відбору максимальної потужності від неї. Добре себе зарекомендувавшими методами 

статистичного аналізу залежності однієї величини від іншої є методи регресійного аналізу. При 

зміні незалежної величини змінюється залежна і цю зміну можна передбачити з певною 

точністю. У якості незалежної величини можна використати швидкість вітру у різних точках 

виміру. Перед тим, як приступити до регресійного аналізу, потрібно переконатися, що дані 

(виміри), що будуть застосовуватися для побудови аналітичного виразу, відповідають 

нормальному закону розподілу [2], перевірити досліджуваний процес на ергодичність та оцінити 

відтворюваність вимірів.  

Завданням даної роботи є дослідження відтворюваності вимірів швидкості вітру і 

придатності їх для регресійного аналізу. 
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Нормування закону розподілу 

Для перевірки закону розподілу вимірів можна скористатися гістограмою. Для її побудови 

потрібно розбити масив вимірів на k  інтервалів, кожен з яких буде задаватися значеннями у 

межах [a d;a d]i i  , де 
ia  - значення середини інтервалу, d  - ширина інтервалу. Кожне 

значення виміру з масиву нормується відносно максимального значення за наступною 

формулою: 

max

i
i

i

a
a

a
  (1) 

де max ia  - максимальне значення виміру на інтервалі. Після чого знаходяться математичне 

очікування M  та середньоквадратичне відхилення   вимірів і вони нормуються відповідно до 

нормального закону за формулою: 

i
i

a M
a





 (2) 

 Для кожного такого інтервалу підраховується частота входжень віднормованих значень у 

нього і ділиться на кількість усіх значень з масиву вимірів, що буде відповідати імовірності 

потрапляння значення у заданих межах у заданий інтервал. Після чого будується гістограма 

інтервалів та їх імовірностей, а її форма порівнюється з формою нормального закону. 

У якості масиву даних візьмемо дані по швидкості вітру в м. Київ за січень 2016 року [3]. 

Гістограма розподілу для одного з проміжків часу наведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Гістограма розподілу швидкості вітру 

Як видно з рис. 1, віднормований закон розподілу швидкості вітру можна вважати 

нормальним, що є основною вимогою для можливості застосування регресійного аналізу. 

 

Критерій Кохрена 

Одним з критеріїв для перевірки відтворюваності вимірів є критерій Кохрена. Критерій 

Кохрена припускає розбиття масиву даних на певну кількість інтервалів та перевірку рівності 

дисперсій цих інтервалів. Якщо дисперсії рівні, то виміри можна вважати відтворюваними [2]. 

Для обчислення критерію Кохрена дані розбиваються на m  інтервалів, що містять по N  

дослідів кожна.  У випадку, коли є суцільний масив даних, отриманих з дослідів, їх потрібно 
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розбити на m  інтервалів по N  значень у кожному. Якщо є m N значень, які потрібно розбити 

на m  інтервалів, то таке розбиття очевидне (назвемо це розбиття простим). Розглянемо 

випадок, коли є m N k   значень з дослідів, де  1... 1k N  . Назвемо це розбиття складним. 

Складне розбиття можна звести до простого декількома способами: вибрати інше значення 

кількості інтервалів розбиття 
0m  , таке що 

0m N k m  , або ж можна доповнити вибірку даних 

N k  значеннями, щоб отримати ті ж самі mN значень. У якості доповнених значень можна 

взяти усереднені значення якогось параметру.  

Вибір таких m і N , які могли б максимізувати відтворюваність вимірів відносно певної 

ділянки часу, є нетривіальною задачею, функція якої залежала б в тому числі і від набору самих 

вимірів, тому m  і N можна вибирати з тих міркувань, що, принцип невизначеності Гейзенберга 

[4] призводить до того, що для забезпечення максимальної ефективності роботи 

вітроелектростанцій тривалістю інтервалу спостереження має бути мінімальною, тому, чим 

меншим є m N , тим більш точним буде прогноз наступного значення виміру, що і 

підтверджується реальними прогнозами синоптиків. Тому доцільно брати невелике значення 

m N (порядку дня – декількох днів вимірів). У даному випадку m N const   і можна подивитися 

на залежність одного з параметрів m  та N на відтворюваність вимірів. 

Залежність коефіцієнту Кохрена від кількості інтервалів розбиття при 48m N  можна 

побачити на рис. 2. Для побудови графіку було взято дані за березень місяць, розбито на 

масиви даних в 1 день, підраховано коефіцієнт Кохрена і усереднено відносно інших днів. 

Чорним кольором показано практично розрахований коефіцієнт, червоним – його теоретичне 

значення. 

 

Рис. 2. Залежність коефіцієнту Кохрена від кількості інтервалів розбиття при 

48m N   

Як бачимо, найкращу відтворюваність даних маємо при розбитті на найбільшу кількість 

інтервалів, коли даних у інтервалі найменше і береться мінімальний відрізок часу. Графіки за 

інші місяці будуть мати аналогічний вигляд. Немотонність окремих ділянок графіка пояснюється 

тим, що при додаванні додаткових значень до інтервалу вноситься похибка (у випадку 

практичного розрахованого коефіцієнту) і значення теоретичного коефіцієнту не визначені для 

випадку складного розбиття, тому була використана лінійна апроксимація для їх знаходження. 
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Проаналізуємо тепер, як вибір розміру масиву m N  вплине на характер залежності. При 

виборі достатньо великого значення m N  
.т 0кK  , тому є сенс узяти масив даних меншого 

розміру. Візьмемо 24m N  , тобто, півдня спостережень. Графік залежності коефіцієнту 

Кохрена від m  зображений на рис. 3. 

 

Рис. 3. Залежність коефіцієнту Кохрена від кількості інтервалів розбиття при 

24m N   

Як бачимо, загалом виміри є більш відтворюваними при зменшенні інтервалу часу, що 

розглядається. І це відповідає дійсності, адже прогнози синоптиків є найточнішими на 

найближчий період часу і менш точними на віддалене майбутнє. 

 

Висновки 

Порівняно результати статистичної обробки масивів даних швидкості вітру. Зроблено 

перевірку їх на відповідність нормальному закону розподілу, що і було підтверджено. Виявлено, 

що дані є найбільш відтворюваними при 24m N  . 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА ПРИ ЗМІНІ ПАРАМЕТРІВ ЙОГО 

ЕЛЕМЕНТІВ 

 

М.Ю. Овсієнко 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: brahiozaur@gmail.com 

 

В даній статті розглянуто роботу квазі-імпедансного DC-DC перетворювача напруги 

в умовах зміни параметрів його пасивних компонентів. З використанням моделі, 

створеної в середовищі Simulink, отримано часові діаграми напруг для випадку 

номінальних значень параметрів перетворювача та випадків виходу з ладу певних 

компонентів. Проаналізовано вплив параметрів компонентів на форму напруг 

перетворювача. 

The quasi-impedance DC-DC converter operating in the conditions of changing 

parameters of its passive components is considered in this paper. Model of this voltage 

converter was created in the Simulink environment and was used for researched the 

dependence between the voltages form and converter's parameters for the cases of the 

nominal parameters and the failures of different components. The influence of component 

parameters on the form of converter voltage is analyzed and generated the idea that the 

voltage on transformer and load voltage can be used as diagnostic parameters. 

Ключові слова: DC-DC перетворювач, квазі-імпедансний перетворювач, модель, 

діагностика. 

Key words: DC-DC converter, quasi-impedance converter, model, diagnostic. 

 

Вступ 

Напівпровідникові перетворювачі енергії як об'єкти діагностування характеризуються 

великою різноманітністю схемних рішень та алгоритмів функціонування, взаємною залежністю 

умов функціонування елементів, що входять до їх складу, зміною структури перетворювача в 

процесі роботи, стрибкоподібною зміною струмів та напруг на елементах. На стан 

перетворювача впливають такі фактори як температура навколишнього середовища, частота 

роботи, робочі струми та напруги, режим роботи, спосіб з'єднання елементів, зміна параметрів 

пасивних та активних елементів.  

Як показують дослідження, про появу несправності або зміну параметрів елементів 

напівпровідникового перетворювача, свідчить зміна форм часових діаграм його струмів та 

напруг [1, 2, 3, 4, 5]. 

Основною метою даної статті є створення моделі квазі-імпедансного DC-DC 

перетворювача (qZS DC-DC перетворювача) та з її використанням дослідження роботи 

перетворювача при зміні параметрів його пасивних елементів. Моделювання виконувалось із 

застосуванням програмного пакету для моделювання Simulink [6].  
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Дослідження qZS DC-DC перетворювача 

Дослідження режимів роботи здійснювалося з використанням базової схеми 

перетворювача, наведеної на рис. 1 [7]. 

 

Рис. 1. Квазі-імпедансний DC-DC перетворювач 

 

Модель квазі-імпедансного DC-DC перетворювача, реалізована в пакеті розгалуження 

математичної системи MATLAB R2014a – Simulink R2014a, зображена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Модель квазі-імпедансного DC-DC перетворювача 

 

Параметри елементів моделі наведені в табл.1. 

 

Таблиця 1. Номінальні значення параметрів елементів DC-DC перетворювача 

Елемент VIN Cqz1, Cqz2 Lqz1, Lqz2 T Cf1, Сf2 

Номінал 15 В 26,4 мкФ 0,5 мкГн 1:4 2,2 мкФ 

 

Згідно діаграм роботи перетворювача при номінальних значеннях параметрів (див. рис. 

3,а) перехідний процес триває 0.02с. Найбільш зручними для спостереження за протіканням 

перехідного процесу є діаграми напруги вторинної обмотки трансформатора та випрямленої 

напруги навантаження. В подальшому, саме ці діаграми доцільно використовувати як джерела 

діагностичної інформації про стан перетворювача.  

Як несправності розглядались наступні стани: обрив в колі конденсатора Сf1 (рис. 3,б), 

обрив в колі конденсатора Сf2 (рис. 3,в) та обрив в колі діода Dr1 (рис. 3, г). 
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а)                                                              б) 

 

в)                                                             г) 

Рис. 3. Часові залежності напруг перетворювача при номінальних значеннях 

параметрів елементів (а), при обриві Сf1 (б), при обриві Сf2 (в), при обриві Dr1 (г) 

 

Моделювання обриву в колі конденсаторів Сf1 або Сf2 ілюструє, що обрив даних 

елементів призводить до виникнення коливань вихідної напруги Load voltage з амплітудою 48.5 

В відносно середнього значення 110 В (рис. 3, б,в). Причому, тривалість перехідного процесу 

збільшується до 0.04 сек. 

Вигляд вихідних характеристик при обриві в колі Сf1 відрізняється від випадку обриву Сf2 

тим, що в першому випадку коливання вихідної напруги йдуть в одній фазі з напругою обмоток 

трансформатора, а при обриві Сf2 – в протифазі. 
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Обрив в колі діода Dr1 призводить до виникнення коливань вихідної напруги з амплітудою 

6 В відносно середнього значення 105 В, а тривалість перехідного процесу збільшується до 0.04 

сек. 

Таким чином, форма діаграми напруги може бути джерелом діагностичної інформації про 

перетворювач в цілому або його окремі компоненти. 

 

Висновки 

В результаті моделювання встановлено, що факт виходу з ладу пасивних елементів 

перетворювача можливо встановити за зміною форми осцилограм вихідної напруги та напруги 

вторинної обмотки трансформатора з точністю до конкретного компонента. Інформація про 

тривалість перехідного процесу та форму діаграм напруги може бути використана як 

діагностична для оцінки стану перетворювача. 

 

Література 

1. Голембиовский Ю.М., Пеньков Б.С. Аварийные режимы преобразовательной сети, 

построенной на базе инверторов напряжения // Технічна електродинаміка. Тематичний 

випуск „Силова електроніка та енергоефективність”. – 2004. – Ч. 3. – С. 31-34. 

2. Домнин И.Ф., Севрюков О.В., Вержановская М.Р. Локализация неисправностей силовой 

схемы автономного инвертора тока // Third International Scientific and Technical 

Conference on Unconventional Electromechanical and Electrical  Systems. –  1997. – Vol.2 – 

C.547-552.  

3. Климов В., Портнов А., Коротков В., Смирнов В., Сыромятников С., Бейм Р. Однофазные 

источники бесперебойного питания серии ДПК: динамические и спектральные 

характеристики // Силовая электроника. – 2007. – № 2. – С. 53-56.  

4. Колпаков А. Схемотехника мощных высоковольтных преобразователей // Силовая 

электроника. – 2007. –  № 2. – С.44-50.  

5. Хижняк Т.А. Діагностика напівпровідникових перетворювачів із застосуванням вейвлет-

функцій m-ічного аргументу: дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Хижняк Тетяна Андріївна; 

М-во освіти і науки України, Нац. техн.у-т України "Київський політехнічний інститут"; 

наук. кер. Петергеря Ю.С. – Київ, 2008. – 182 с. 

6. Черных И.В. Simulink: Среда создания инженерных приложений. – М.: Изд-во: Диалог-

МИФИ, 2003. – 496 с. 

7. Liivik, L. Semiconductor Power Loss Reduction and Efficiency Improvement Techniques for 

the Galvanically Isolated Quasi-Z-Source DC-DC Converters : Diss.deg. of Doctor of 

Philosophy in Engineering: 07.12.15/ Liivik Liisa - TUT PRESS, 2015 – 107 p. 

 

Рекомендовано до публікації: к.т.н., доцент Хижняк Т.А.  

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, кафедра ПЕ, Київ, Україна 

  



296 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 
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БАГАТОРІВНЕВІ КАСКАДНІ ІНВЕРТОРИ НАПРУГИ  
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Проведено огляд основних топологій багаторівневих каскадних інверторів напруги, 

визначені їх основні переваги та недоліки. Запропонована класифікація за ознаками типу 

модуляції, структури силової частини та системи керування. Визначено основні шляхи 

подальшого розвитку багаторівневих інверторів напруги.   

An overview of the main topologies of multi-level cascade voltage inverters was given, 

their main advantages and disadvantages was determined. Classification that is based on the 

type of modulation, structure of the power unit and control system was proposed. Main paths 

of further development of the multilevel voltage inverters were determined. 

Ключові слова: багаторівневий інвертор напруги, каскадна схема, ізольовані джерела 

напруги, вихідні трансформатори, вхідний фазосувний трансформатор.  

Key words: multilevel voltage inverter, cascade circuitry, isolated voltage sources, output 

transformers, input phase-shifting transformer. 

 

Вступ 

З розвитком силової електроніки та появою нових топологій багаторівневих інверторів, 

з‘явилась можливість роботи з напругою, рівень якої перевищує типовий рівень роботи 

напівпровідникових пристроїв. Багаторівневі інвертори (БРІ) мають високий рівень вихідної 

напруги за рахунок послідовного з‘єднання модулів інвертора [1-3]. Механізм формування 

напруги навантаження таких схем заснований на підключенні модулів інвертора у відповідний 

момент часу таким чином, що вихідні напруги кожного з модулів сумуються у результаті 

формуючи напругу навантаження бажаної форми і амплітуди. Таким чином результуюча напруга 

кожного модуля не перевищує дозволених значень у той час як напруга навантаження може 

перевищувати напругу на кожному з модулів. 

На даний момент схеми багаторівневих інверторів знаходять широке використання у всіх 

галузях застосування високовольтних перетворювачів електричної енергії, а саме: 

- у схемах статичних компенсаторів активних втрат, складовою яких є трифазний інвертор 

[2,4]. Використання компенсаторів з БРІ дозволяє регулювати коефіцієнт потужності в лінії 

електропередач в більш широких межах в порівнянні з традіційними компенсаторами, такими як 

синхронні компенсатори  

- при побудові перетворювачів частоти для електроприводу, оскільки застосування даної 

топології дозволяє реалізувати зміну частоти вхідної напруги у бажаних межах з високою 

точністю [3,5,6] 
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-  для живлення користувачів, що працюють від відновлювальних джерел електроенергії. 

Вихідним параметром основних відновлювальних джерел енергії, таких як сонячні батареї і 

вітрогенератори, є змінювана в широкому діапазоні стала напруга. Для забезпечення 

споживачів змінною напругою 220 В 50 Гц використовують інвертори напруги. Використання 

багаторівневих інвертори (БРІ) забезпечує менші значення КНС (коефіцієнта нелінійних 

спотворень) у порівнянні з іншими схемами [7]. 

Серед існуючих топологій багаторівневих інверторів особливо привабливим для 

використання у високовольтних системах є каскадні багаторівневі інвертори, топологія яких 

базується на послідовному з‘єднанні кількох однофазних інверторів (модулів) у фазі 

навантаження [1,2,8,9]. Перевагами модульної структури є однотипність використовуваних 

модулів та простота будови кожного модуля що дозволяє використання уніфікованого ряду 

модулів; висока надійність за рахунок резервування; міжмодульний розподіл вхідної напруги, 

струму та потужності для забезпечення рівномірного навантаження силових ключів 

перетворювача. Все це визначає її однією з найбільш перспективних напрямків розвитку 

топологій багаторівневих інверторів.  

Метою даної статті є проведення огляду основних топологій багаторівневих каскадних 

інверторів напруги, їх порівняння та створення класифікації з метою виявлення перспективних 

шляхів розвитку топологій БРІ.  

 

Класифікація каскадних інверторів напруги 

На базі огляду каскадних БРІ [1,9] пропонується наступна класифікація, рис.1. 

За типом використовуваної модуляції синусоїдального сигналу БРІ підрозділяють  на 

інвертори з амплітудно – імпульсною модуляцією (АІМ) [1-3] та амплітудно  широтно-імпульсною 

модуляцією (АШІМ) [5,10]. Інвертори з АІМ формують ступінчату напругу із сталою або 

варійованою тривалістю сходинки, інвертори з АШІМ формують ШІМ сигнал для кожної 

сходинки. Останні дозволяють розширити діапазон регулювання вихідних параметрів та 

підвищити THD, але характеризуються більш складною системою керування.  

За типом схеми модулів можна виділити три основні варіанти виконання: з окремими 

ізольованими джерелами сталої напруги [9], одним джерелом з використанням вихідних 

трансформаторів [8] та схеми з використанням вхідного фазозсувного трансформатора з 

багатьма обмотками [1,11].  

За схемотехнікою силової частини окремого модуля розрізняють модулів побудованих 

за мостовою [1,10] або напівмостовою схемами, [12] (модулі Н типу) та модулі В+Н типу [1,18,19] 

. В останньому випадку модуль містить послідовно з‘єднані випрямляч та мостовий інвертор. 

За типом додавання напруг модулів в загальному колі. Вага складової окремого модуля у 

вихідну напругу БРІ визначається напругами окремих джерел живлення модулів або 

коефіцієнтами трансформації вихідних трансформаторів, при цьому можливі наступні варіанти: 

1) з однаковими коефіцієнтам трансформації (напруги джерел) [1,12]; 2) з коефіцієнтами 

трансформації (напругами джерел), що визначаються ступенями m [6]; 3) з коефіцієнтами 
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трансформації (напругами джерел), що визначаються розкладанням ступінчатої функції в ряди 

(Уолша, ОБ, Хартлі, узагальненого ОБ) [13,14]. 

Проведений огляд топологій багаторівневих модульних інверторів виявив три основні 

схеми таких інверторів, а саме з ізольованими джерелами напруги, з вихідними 

трансформаторами та з фазосувним трансформатором у вхідному колі, при чому для останього 

варіанту не досліджено зміни ваг модулів.  Між тим дослідження в цьому напрямку може бути 

перспективними. 

 

Рис. 1. Класифікація каскадних БРІ 

 

Висновки 

На даний момент продовжується пошук схемотехнічного рішення БРІ модульного типу. 

Проведений огляд топологій виявив шляхи розвитку структур  багаторівневих модульних 

інверторів, зокрема БРІ на базі  фазосувного трансформатора, такі як вдосконалення керування 

на базі спектральних перетворень або m–ічної системи числення. Перспективними напрямками 

досліджень є також підвищення коефіцієнту використання вентилів, зменшення коефіцієнту 

нелінійних спотворень, навантаження на вентилі, досягнення максимально можливої вихідної 

потужності.  
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Проведено огляд методів і моделей прогнозування енергоспоживання в системах 

MicroGrid. Запропонована класифікація методів і моделей. Проведено порівняльний 

аналіз, визначено переваги і недоліки моделей, а також можливі області їх застосування. 

The overview of methods and models for energy consumption forecasting in MicroGrid 

systems was conducted. The classification of methods and models was proposed. A 

comparative analysis outlining the advantages and disadvantages of the models, as well as 

possible areas of their application was carried out. 

Ключові слова: моделі прогнозування, енергоспоживання, системи MicroGrid. 

Key words: forecasting models, power consumption, MicroGrid systems. 

 

Вступ 

Прогнозування споживання енергії в системах MicroGrid має велике значення для 

запобігання пікових навантажень, підвищення надійності енергосистеми і уникання 

невідповідності попиту і пропозиції електроенергії [1]. 

Метою даної статті є проведення огляду основних методів і моделей прогнозування, їх 

порівняння та класифікації з метою виявлення перспективних методів і моделей та 

рекомендацій щодо їх застосування для прогнозування електроспоживання в системах 

MicroGrid. 

 

Класифікація методів та моделей прогнозування 

Метод прогнозування являє собою послідовність дій, які потрібно зробити для отримання 

моделі прогнозування. Розрізняють два основних методи – інтуїтивні та формалізовані [2], рис.1. 

Інтуїтивні методи прогнозування мають справу з судженнями і оцінками експертів. На 

сьогоднішній день вони часто застосовуються в маркетингу, економіці, політиці, в тих випадках 

коли система, поведінка якої необхідно спрогнозувати, не піддається математичному опису. 

Формалізовані методи засновані на математичних моделях і поділяються на моделі предметної 

області, як-то механіки, термодинаміки, електротехніки, тощо та моделі часових рядів, які 

шукають залежності всередині самого процесу. Для моделей предметної області властивий 

індивідуальний підхід в розробці. Моделі часових рядів є універсальними для різних предметних 

областей. Моделі часових рядів можна розділити на дві групи [3]: статистичні та структурні. У 

статистичних методах після проведення аналізу на історичних даних може бути отримано 

рівняння, що відображає залежність між енергоспоживанням і пов'язаними зовнішніми  

mailto:paliy968@gmail.com
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 Рис. 1. Класифікація методів та моделей прогнозування 

 

факторами. Як правило, статистичні методи можуть передбачити енергоспоживання 

звичайного дня дуже добре, але в них не закладено достатньо гнучкості, щоб аналізувати 

святкові та інші нерегулярні дні. В структурних моделях залежність майбутнього значення від 

минулого задається в вигляді деякої структури та правил переходу по ній. 

Для прогнозування енергоспоживання в системах MicroGrid доцільно обрати 

формалізований метод. Оскільки поведінка кривої енергоспоживання є функцією часу, обираємо 

групу моделей часових рядів. Вибір конкретної моделі потребує подальшого їх дослідження і 

порівняння по точності прогнозу в конкретних задачах прогнозування електроспоживання. 

 

Порівняння моделей 

Група статистичних моделей (рис.1) включає в себе регресивні, авторегресивні та моделі 

експоненціального згладжування. До переваг регресивних та авторегресивних моделей 

прогнозування відносять простоту, гнучкість, а також однаковість їх аналізу і проектування [4]. 

При використанні лінійних регресивних моделей результат прогнозування може бути отриманий 

швидше, ніж при використанні інших моделей. Нелінійні регресивні моделі характеризуються 

великою трудомісткістю визначення параметрів моделі [2]. Автогресивні моделі з найбільш 

популярними з моделей цієї групи [5], а тому у відкритому доступі легко знайти приклади 

застосування авторегресивних моделей для вирішення задач прогнозування часових рядів 

різних предметних областей. Недоліками даного класу моделей є низька адаптивність та 

відсутність здатності моделювання нелінійних процесів [6]. 

Перевагами моделей експоненціального згладжування є простота і однаковість їх аналізу 

та проектування. Даний клас моделей частіше інших використовується для довгострокового 

прогнозування [7]. Недоліком даного класу моделей прогнозування є відсутність гнучкості [8]. 

Група структурних моделей (рис.1) включає в себе нейромережеві моделі, моделі на базі 

ланцюгів Маркова та на базі класифікаційних регресійних дерев. 



302 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

Основною перевагою нейромережевих моделей є нелінійність, тобто здатність 

встановлювати нелінійні залежності між майбутніми та фактичними значеннями процесів. 

Іншими важливими перевагами є: адаптивність, масштабованість (паралельна структура 

нейромережі прискорює обчислення) і одноманітність їх аналізу і проектування [9]. Недоліками є 

відсутність прозорості моделювання; складність вибору архітектури, високі вимоги до 

несуперечності навчальної вибірки; складність вибору алгоритму навчання і ресурсомісткість 

процесу їх навчання [10]. 

Моделі ланцюгів Маркова характеризуються простотою аналізу, але мають недолік - 

відсутність можливості моделювання процесів з довгою пам'яттю. 

Моделі на базі классификаційно-регресійних дерев характеризуються масштабованістю, 

за рахунок якої можлива швидка обробка надвеликих обсягів даних; швидкістю і однозначністю 

процесу навчання дерева. Недоліками є неоднозначність алгоритму побудови структури дерева; 

складність питання зупинки. 

Переваги і недоліки моделей і методів систематизовані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Порівняння моделей прогнозування 

Моделі Переваги Недоліки 

Статистичні моделі 

Регресивні Простота, гнучкість, прозорість 

моделювання; одноманітність 

аналізу і проектування 

Складність визначення 

Функціональної залежності 

трудомісткість знаходження 

коефіцієнтів залежності; відсутність 

можливості моделювання нелінійних 

процесів 

Авторегресивні Простота,прозорість 

моделювання; одноманітність 

аналізу і проектування; безліч 

прикладів застосування 

Велика трудомісткість і 

Ресурсомісткість ідентифікації; 

неможливість моделювання 

нелінійностей; низька адаптивність 

Моделі 

експоненціального 

згладжування 

Простота моделювання; 

одноманітність аналізу і 

проектування 

Недостатня гнучкість; вузька 

застосовність моделей 

Структурні моделі 

Нейромережеві 

моделі 

Нелінійність моделей; 

масштабованість, висока 

адаптивність; одноманітність 

аналізу і проектування; безліч 

прикладів застосування 

Відсутність прозорості; складність 

вибору архітектури; жорсткі вимоги 

до навчальної вибірки; складність 

вибору алгоритму навчання; 

ресурсомісткість процесу навчання 

Моделі на базі 

ланцюгів Маркова 

Простота моделювання; 

одноманітність аналізу і 

проектування 

Неможливість моделювання 

процесів з довгою пам'яттю; вузька 

застосовність моделей 
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Моделі на базі 

класифікаційних 

регресійних дерев 

Масштабованість; швидкість і 

простота процесу навчання; 

можливість враховувати 

категоріальні змінні 

Неоднозначність алгоритму 

побудови дерева; складність 

питання зупинки 

 

Висновки 

Завдання прогнозування майбутніх значень часового ряду є основою для планування та 

керування роботи в системі MicroGrid, та дозволяє визначити пікові періоди споживання. 

На базі проведеного огляду для прогнозування енергоспоживання обрано 

формалізований метод та групу моделей часових рядів. Вибір конкретної моделі потребує 

подальше їх дослідження і порівняння по точності прогнозу в конкретних задачах прогнозування 

електроспоживання. 
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Проаналізовано особливості ідентифікації поточного стану об’єкту з використанням 

теорії класифікації та вейвлет-спектрів дискретних функцій, що описують даний об’єкт в 

різних станах. Запропоновано декілька форматів представлення спектрів, які 

відрізняються кількістю спектральних коефіцієнтів, їх типом та рівнем розкладання, на 

якому вони отримані.  

The identification of object state with using the classification theory and wavelet 

transformation of discrete functions are analyzed. Wavelet spectrums were calculated for 

different discrete functions which described the some states of the object. Several formats of 

spectra, which differ in the number of spectral coefficients, their type and the level of 

decomposition on which they are obtained, are proposed for identification of current state. 

Ключові слова: класифікація, спектр, діагностика. 

Key words: classification, spectrum, diagnostics. 

 

Вступ 

Для діагностування електротехнічних об’єктів, доцільно використовувати часові діаграми 

напруг та струмів [1]. Для ідентифікації поточного стану об’єкту чи визначення типу несправності 

застосовуються процедури ідентифікації та класифікації, які потребують порівняння поточних 

діагностичних даних з деякими еталонними значеннями [2]. З метою зменшення кількості 

параметрів, за якими виконується порівнювання, доцільно виконати перетворення отриманих 

часових діаграм шляхом застосування спектральних перетворень, зокрема вейвлет-

перетворення на базі функцій кінцевого аргументу [3]. 

 

Форми представлення вейвлет-спектрів 

Вейвлет-спектри часових залежностей струмів та напруг об’єкту діагностування є основою 

розбиття на класи множини наявних діагностичних даних та використання отриманого розбиття 

для ідентифікації поточного стану об’єкту. Ідентифікація виконується із застосуванням понять 

номінальних ознак та бінарних відносин. Попередньо кожному стану присвоюється деякий 

порядковий номер z=(1…L), а поточному стану, який необхідно ідентифікувати - номер (L +1). 

Алгоритм ідентифікації поточного стану при відомих класах наведений на рис.1. Одним з 

етапів класифікації/ідентифікації є вибір форми представлення спектру, тобто множини 
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спектральних коефіцієнтів, за якими буде визначатись приналежність поточного стану до одного 

з відомих класів. 

Розрахунок вейвлет-спектру 

досліджуваної функції 

Вибір форми 

представлення спектру 

Розрахунок елементів 

номінальних матриць

Визначення міри близькості 

функцій

Віднесення поточної функції 

до одного з відомих класів 
 

Рис. 1. Алгоритм ідентифікації поточного стану перетворювача 

 

Спектри можуть бути сформовані в один з наступних способів (формати спектрів 

наведено для деякого стану z): 

1) лише за коефіцієнтами усереднення, отриманими при застосуванні вейвлет-

перетворення (для випадку K=mn=32): 
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2) за всіма спектральними коефіцієнтами, отриманими про застосуванні вейвлет-

перетворення (для випадку K=mn=32): 
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;   (2) 

3) за коефіцієнтами усереднення та деталізації, визначеними на одному рівні 

розкладання (наприклад, на рівні j=1 або j=0 для випадку K=mn=32): 

1,0 1,1 1,2

(1) (1) (1)

1,0 1,1 1,2

(2) (2) (2)

1,0 1,1 1,2

z z z

z z z

z z z

s s s

d d d

d d d

 
 
 
 
 

, 
0,0

(1)

0,0

(2)

0,0

z

z

z

s

d

d

 
 
 
 
 

;                                    (3) 

4) за коефіцієнтами деталізації, отриманими при застосуванні одного фільтру (для 

випадку K=mn=32): 
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5) у формі спектру, що містить 1 коефіцієнт усереднення та всі коефіцієнти деталізації 

(для випадку K=mn=32): 

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

0,0 0,0 0,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,1 1,2

z z z z z z z z zs d d d d d d d d   . (5) 

Залежно від способу представлення вейвлет-спектру буде змінюватись складність 

подальшого процесу ідентифікації поточного стану об’єкту діагностування. 

Ідентифікація здійснюється з використанням номінальних матриць, значення елементів 

яких є рівним 1 або 0. Матриці номінальних ознак (або номінальні матриці) формуються шляхом 

почергового порівняння спектральних коефіцієнтів sz
j,k, що відповідають різним станам 

перетворювача z.  

Елементи номінальних матриць розраховуються наступним чином (приклад наведено для 

класифікації виключно за коефіцієнтами усереднення, для інших форматів спектрів процедура 

буде аналогічною): 
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а сама номінальна матриця має вигляд: 
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Як видно зі спектру (1), для значення j=0 буде розраховуватися одна номінальна матриця 

Р00, для j=1 – три матриці Р10, Р11, Р12, а для j=2 – дев'ять номінальних матриць Р2k, де k=0…(K-

1). При цьому, спектральні коефіцієнти будуть попарно порівнюватись для всіх (L+1) станів. 

Аналіз показав, що при збільшенні значення інтервалу розгляду на 1 кількість номінальних 

матриць зростає в m разів. 

Міри близькості станів перетворювача для фіксованого рівня розкладання визначаються 

шляхом підсумовування номінальних матриць  Pj,k (7), отриманих для різних значень j: 

          0 00 1 10 11 12 2 20 21 28, , ...A P A P P P A P P P , 

або в загальному вигляді: 
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де елементи матриці визначають міру зв’язку між станами i та z. 

Узагальнена матриця зв'язку АΣ для випадку класифікації на базі вейвлет-спектрів, 

розраховується як:  
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елементи якої aiz  визначаються як сума відповідних елементів матриць Аj.                      

Якщо кількість дискретних значень досліджуваних функцій K=mn, то кількість рівнів 

розкладання j=(0…n) і на кожному буде mj спектральних коефіцієнтів. Загальна кількість 

спектральних коефіцієнтів для різних способів представлення спектру наведено в табл.1. 

Таблиця 1 

Спосіб представлення 
спектру 

1 2 3 4 5 

Кількість коефіцієнтів 1

0

n
n j

j

m m




 
 
 
 

  
1

1

0

n
n j

j

m m






 
 
 
 

   1jm 
  1jm    nm  

 

Аналіз даних табл.1 показує, що чим більшим буде m, тим більше коефіцієнтів буде 

розглядатись як на окремому рівні розкладання, так і в цілому. З іншого боку, збільшення j теж 

призводить до збільшення кількості коефіцієнтів. 

 

Висновки 

Проаналізовано п’ять різних способів формування спектрів. Перевагою використання при 

класифікації станів вейвлет-перетворення є можливість обмежити процес класифікації 

розглядом лише одного типу спектральних коефіцієнтів або одного рівня розкладання. Завдяки 

цьому, можливо дослідити різні дискретні функції з метою визначення оптимальних значень m 

та j з позиції мінімізації обчислювальних та часових затрат та максимізації точності 

ідентифікації. Крім того, існує можливість проведення „грубої” класифікації на базі коефіцієнтів 

усереднення, та подальшого уточнення отриманих результатів з використанням коефіцієнтів 

деталізації. 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАРЯДУ АСИМЕТРИЧНИМ СТРУМОМ НА ЄМНІСТЬ 

АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ 

 

В.О. Снєгирєв 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: slaiyfe@gmail.com 

 

Розглядається проблема зменшення ємності акумулятора в процесі експлуатації 

через виникнення ефекту пам'яті або сульфатації (залежно від типу акумулятора та 

методу заряду), а також розглядаються переваги заряду асиметричним струмом у 

порівнянні з постійним на основі зміни характеристик акумуляторної ємності 

накопичувальних батарей в ході експериментальних досліджень. Розроблено на основі 

зарубіжних та вітчизняних досліджень новий тип зарядного пристрою, що дозволяє 

виконувати наступні функції: змінювати метод заряду та розряду в залежності від типу та 

вимоги користувача та стану акумуляторної батареї. 

The problem of reducing the capacity of the battery during operation due to the 

appearance of a memory effect or sulphitation (depending on the type of battery and charging 

method) is being examined. The advantages of charging with an asymmetric current in 

comparison with a constant current is also being examined, based on the characteristics of the 

change in the capacity of storage batteries obtained as a result of experimental studies. Based 

on foreign and domestic(national) researches a new type of battery charger was developed. 

This charger allows changing the charging and discharging method depending on battery type, 

battery condition and user requirements. 

Ключові слова: асиметричний струм; імпульсний струм з зворотним викидом; заряд 

акумуляторів; зарядний пристрій; акумуляторна батарея 

Key words: asymmetric current; a pulsed current with a reverse ejection; charge of batteries; 

charger; accumulator battery 

 

Вступ 

В статті розглядається розроблений експериментальний зарядний пристрій (ЗП) для 

проведення експериментів над акумуляторними батареями. Зарядний пристрій був розроблений 

на основі зарубіжних та вітчизняних дослідницьких праць [1-10]. Розроблений пристрій 

призначається для того щоб підтвердити теоретичні дані [7-9] експериментальними 

дослідженнями. У запропонованому зарядному пристрої для акумуляторних батареї 

реалізовано постійне спостереження за напругою та струмом заряду та розряду, реалізовано 

три метода заряду таких як заряд: постійним, імпульсним, асиметричним струмом. 

Основними об’єктами для вивчення стали акумулятори серійного виробництва через їх 

легкодоступність та масовість. 
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Основна частина 

Зарядний пристрій 

Для підтвердження працездатності та продуктивності запропонованого підходу був 

побудований і протестований прототип ЗП [11]. 

Зарядний пристрій може працювати у трьох режимах праці: 

1. Режим постійного струму. 

2. Режим імпульсного струму. 

3. Режим асиметричного струму. 

 

Таблиця 1. Режими праці силових ключей 

 Постійний струм Імпульсний струм Асиметричний струм 

VT1 ШІМ ШІМ Закритий ШІМ Закритий 

VT2 Закритий Закритий Закритий Закритий ШІМ 

 

 

Рис. 1. Схема електрична-принципова силової частини пристрою  

 

Вхідна напруга ~ 220В, вихідна до 24В 10А. Для роботи в імпульсному та асиметричному 

режимі були досягнуті імпульси в розмірі 5А 20В для свинцевого акумулятора 7 А * год [12]. 

Свинцеві акумулятори 7 А * год розряджалися на навантаження в 15 Ом. 

Так само були проведені цикли заряду-розряду іншого свинцево-кислотного акумулятора 

7 А * год постійним струмом. Зарядний струм 1А, а розряд проводився за допомогою 

навантаження в 15 Ом зміна напруги під час циклу заряду та розряду показані на рис.2. 
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рис.2. зміна напруги під час циклу заряду / розряду 

 

Під час розряду і заряду проводилися контрольні вимірювання напруги, струмів, часу. 

Отримані дані в ході експериментів наведені в рис 3. 

 

Рис. 3. залежність ємності вид циклу заряду 

 

Висновки 

1. Розроблений пристрій повністю підходить для дослідницьких цілей, так як має високе 

значення ККД та можливість роботи з різними видами акумуляторів з високим діапазоном 

номінальних ємностей 

2. Дана МСУ має можливість в режимі реального часу відслідковувати з датчиків сигнали 

напруг і струмів. Можливість управління через кнопки, які підключені безпосередньо до МСУ, і 

управління через ПК 

3. У ході експериментів було поставлено завдання дослідити зміни ємностей на різних видах 

акумуляторів. В ході роботи були зняті і представлені значення напруг, струмів і часу, який було 

витрачено на заряду / розряду АБ. 
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4. Зняті дані, на SLA АБ, показують різницю змін ємностей двох акумуляторів, які були 

заряджені різними методами. 

5. На рис.3 показані зміни значення часу від циклу заряду, на яких видно, що кількість циклів 

згубно впливає на час розряду, але при використанні асиметричного методу заряду можна даний 

ефект згладити і отримати більш тривалий "цикл життя" акумулятора. 
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СИСТЕМА РОЗПОДІЛЕНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ MICROGRID ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ІОТ 
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У статті викладено теоретичні принципи побудови системи розподіленої генерації 

MicroGrid з реалізацією концепції «Інтернету речей» (IoT - Internet of  Things). Узгоджене 

енергоефективне керування електроживленням у MicroGrid набуває особливої 

актуальності в умовах сучасного розвитку енергетики, електротехніки та електроніки, 

при великій кількості електротехнічних пристроїв, які суттєво відрізняються за 

функціональними характеристиками, робочими режимами, рівнем споживання та 

важливістю для людини. В статті розглянуто складові системи розподіленої генерації 

MicroGrid, їх види та функції. 

The article outlines the theoretical principles of building a system of distributed 

generation of MicroGrid with the implementation of the concept of "Internet of things" (IoT - 

Internet of Things). The coordinated energy-efficient power management in MicroGrid takes 

on special urgency in the conditions of modern development of power engineering, electrical 

engineering and electronics, with a large number of electrical devices that differ significantly 

in terms of functional characteristics, operating modes, consumption level and importance for 

humans. The article considers the components of the distributed generation system 

MicroGrid, their types and functions. 

Ключові слова: MicroGrid, Інтернет речей, електроживлення, сервер. 

Keywords: MicroGrid, Internet of things, power supply, server. 

 

Вступ 

Існуючі підходи до побудови систем керування електроживленням спрямовані на 

оптимізацію роботи окремих пристроїв чи систем, а тому не забезпечують узгодженого 

комплексного керування режимами роботи із забезпеченням мінімізації ресурсів чи вартісних 

витрат користувача. Крім того, у системах розподіленої генерації з’являються нові додаткові 

можливості для керування, які неможливо здійснити на рівні великих енергорозподільчих 

станцій, районних та місцевих систем електроживлення. 

Серед перерахованих умов принципово новою по відношенню до традиційних систем 

електроживлення є остання, яка забезпечує підвищення рівня 

«інтелектуалізації» керування електроенергетичними процесами. Тому важливим є залучення 

новітніх інформаційних методів до вирішення задачі керування. В цьому напрямку поєднання 

енергетичної складової MicroGrid та інформаційної складової концепції IoT дозволить 

створити принципово новий підхід до енергоефективного керування електроспоживанням 

систем розподіленої генерації. 

 

Мета і завдання дослідження 

MicroGrid є інноваційною концепцією малої розподіленої енергетики, що передбачає 

mailto:artem142142@gmail.com
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створення локальних мережевих енергетичних структур. 

Уніфікована структура системи MicroGrid включає акумуляторні батареї, 

перетворювальні пристрої напруги, контролери заряду/розряду, різнотипні генератори 

(альтернативні та відновлювальні джерела енергії), а також навантаження. Наявність 

альтернативних джерел дозволяє забезпечити безперебійність роботи при відключенні 

централізованого живлення. При тривалій відсутності напруги мережі та недостатності енергії 

від альтернативних джерел відбувається відключення електротехнічних пристроїв з 

урахуванням їх пріоритетів. 

Система дозволяє управляти електроживленням в часі. Можна запрограмувати певні розетки 

на потрібний час включення і виключення, й отримати економію енергії. 

Складові системи 

До систем розосередженої генерації MicroGrid відносяться приватні будинки типу 

SmartHouse (рис. 1), автономні та/або підключені до центральної електричної мережі локальні 

електротехнічні об’єкти – дослідницькі станції, фермерські господарства, морські та космічні 

комплекси. В залежності від типу об’єкту набір датчиків, виконавчих елементів, типів 

альтернативних джерел може варіюватися. 

 

 

Рис.1 Структурна схема SmartHouse - «розумного будинку» 

 

Необхідними умовами функціонування є виконання всіх технологічних завдань 

електрообладнання, передбачених специфікою та функціональним призначенням, а також 

дотримання необхідного рівня комфортності користування та зручності для 

власника/оператора. 

Електротехнічна система локального об’єкта, як правило, містить декілька генераторів 

та декілька накопичувачів електроенергії. Якщо розглядати режими роботи n генераторів 

електроенергії [1], що входять до складу локального об’єкту, то кількість Q можливих режимів 

генерації обчислюється відповідно до формули: 

n
n n

m
m

Q C
1

2 1


   (1) 

де множник n2  визначає можливість роботи у двох режимах (ввімкнено - вимкнено); 

n

mC  – кількість сполучень з n елементів по i. 

При децентралізованому керуванні кожний пристрій за допомогою системи керування 

регулюючого елементу, яким зазвичай виступає перетворювач, взаємодіє з певним числом 
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інших пристроїв-“сусідів”, які утворюють локальне “підсередовище”, в якому формується 

власний алгоритм керування. 

Найбільш ефективним є комбіноване керування, яке містить елементи 

централізованої і децентралізованої стратегій. Обов’язковою умовою ефективного 

комбінованого керування є наявність інформаційного середовища, утвореного самими 

пристроями. В залежності від стану середовища системи керування окремих пристроїв або їх 

груп обирають власну стратегію поведінки[7]. 

 Керування електроживленням у MicroGrid 

Один з найпоширеніших способів контролю і керування електроживленням – це LAN-

керування чи WiFi-керування електроживленням через комп’ютер [2]. Здійснюється таке 

керування за допомогою подання керуючих сигналів через спеціальні додатки. 

 Схематичне рішення серверу 

В якості центральної частини серверу MicroGrid доцільно використовувати 

мікроконтролери сімейства Arduino. Arduino - майже самодостатній комп'ютер, зібраний на 

одній друкованій платі, на якій встановлені мікроконтролер, оперативна пам'ять, системи 

введення-виведення і інші модулі, необхідні для функціонування. Така економія, з одного 

боку, робить пристрій більш компактним. З іншого боку, розширення функціональних 

можливостей, зміна процесора чи пам'яті ускладнені, оскільки найчастіше ці компоненти 

напаяні на плату. 

Схематично ця система зображена на рис.2. 

Рис.2. Узагальнена схема системи керування MicroGrid 

  

Система керування аналізує дані з датчиків, передає інформацію на інтерфейс користувача 

для довідки, аналізує поточний режим роботи і виробляє керуючі сигнали для електротехнічних 

пристроїв. Зважаючи на значні функціональні можливості сучасної комп’ютерної техніки, для 

реалізації системи керування MicroGrid можна обрати недорогий та потужний одноплатний 

комп’ютер, розробити для нього плату розширення та відповідне програмне забезпечення, що 

дозволить спростити алгоритм керування, збільшити швидкість обміну інформацією і зменшити 

розміри та вартість порівняно з реалізацією на традиційному комп’ютері[10]. 

Концепція Internet of Things у системі MicroGrid 

Інтерне́т рече́й (англ. Internet of Things, IoT) — це мережа, що складається із 

взаємопов'язаних фізичних об'єктів - «речей», які мають вбудовані датчики, виконавчі пристрої, а 

також програмне забезпечення, що дозволяє здійснювати передачу і обмін даними за 

стандартними протоколами зв'язку в дротових або бездротових мережах. Ці об'єкти можуть 
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виконувати функції зчитування інформації та приведення у дію приєднаних пристроїв, 

ідентифікації користувача. За рахунок використання інтелектуальних інтерфейсів та 

автоматизованих систем керування функціонування мережі ІоТ здійснюється без участі людини. 

Технологія PLC у мережах Інтернету речей 

PLC (Power Line Communication) – технологія дротової передачі даних із використанням 

внутрішньобудинкових і внутрішньоквартирних електромереж. 

При використанні технології PLC передача даних по лініях електромережі ніяк не впливає на 

роботу звичайних електричних пристроїв – лише PLC-пристрої мають можливість отримувати і 

декодувати інформацію. Швидкість передачі при цьому досягає 1 Мбіт/с.  

 

Висновки 

Реалізація узгодженого керування електротехнічними пристроями у системі розподіленої 

генерації MicroGrid з реалізацією концепції Інтернету речей дозволяє забезпечити дотримання 

вимог енергоефективності та інтелектуалізації сучасних електронних систем. 

Аналізуючи інформацію, можна сказати, що характерними ознаками MicroGrid є: 

1. Наявність альтернативних та відновлювальних джерел, тобто розосередження 

енергетичних ресурсів. 

2. Єдиний заданий (гнучкий або незмінний) алгоритм роботи системи, що передбачає 

узгоджене керування електротехнічними пристроями.  

3. Застосування засобів силової електроніки та перетворювальної техніки для керування 

режимами роботи пристроїв (джерел, навантажень, акумуляторних батарей, систем керування та 

регулювання). 

4. Формування єдиного інформаційного середовища, що об’єднує всі наявні в MicroGrid 

пристрої. 

В залежності від функціонального призначення та поставленої задачі керування обмін 

даними між пристроями загальної системи реалізується з використанням технологій дротового або 

бездротового зв’язку. 
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У статті пропонується метод бездротової передачі інформації про стан, кількість та 

якість електроенергії для системи SmartGrid ,з метою автоматизації передачі її до 

споживачів. 

The article proposes a method of wireless transmission of information about status, 

quality of electricity for the SmartGrid system in order to automate transmission to consumers. 

Ключові слова : бездротова передача інформації; cистема SmartGrid; автоматизація. 

Key words : wireless transmission of information; SmartGrid system; automation. 

 

Вступ 

На сьогоднішній день інтернет технології влилися в усі сфери людського життя , 

починаючи з переведення коштів з картки на картку , закінчуючи зберіганням та обробкою 

інформації на хмарних сховищах. Якщо брати техніку , то такі технології мають назву інтернет-

речейі одним з напрямків застосування - є система SmartGrid. 

Розумні мережі (англ. Smart grid) — це модернізовані мережі електропостачання, що 

використовують інформаційні та комунікаційні мережі і технології для збору інформації про 

енерговиробництво та енергоспоживання ,що дає можливість автоматично підвищувати 

ефективність, надійність, економічну вигоду , а також стійкість виробництва та розподілення 

електроенергії [1]. 

Основною проблемою для реалізації цієї системи - є шлях передачі даних до головного 

компьютера або мікроконтролера, який і буде обробляти і передавати їх на сервер. Одним із 

таких шляхів - є передача даних по дротовим каналам звязку, основною перевагою яких є 

стабільність та надійність системи. Така передача може працювати на відстані 100 метрів без 

втрат на передачу. Проте , великим мінусом є те , що до однієї пари дротів можливо підключати 

лише один пристрій, а такі гаджети як смартфони , планшети і тд - взагалі неможливо. 

Іншим шляхом є передача інформації по бездротовим каналам звязку , до яких відносять 

Wi-Fi , ZigBee, Bluetooth та інші. Основною перевагою їх є простота використання та швидкість 

розгортання мережі , низька собівартість та можливість підключити любий гаджет , що 

знаходиться в зоні дії цієї мережі. 

 

Порівняння бездротових протоколів передачі інформації 

Кожен бездротовий протокол передачі даних має свої технічні характеристики , тому в 

залежності від області застосування слід обирати найбільш доречний під конкретну задачу. 

mailto:elconf@gmail.com
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Оскільки найбільш поширеними протоколами передачі інформації є Wi-Fi , ZigBee, Bluetooth ,то 

доречно порівнювати між собою саме їх. 

Технологія Wi-Fi застосовується для побудови бездротових локальних мереж, доступу до 

Інтернету, передачі файлів великих розмірів, передача мультимедійних об’єктів, відео, тощо. 

Технологія Bluetooth застосовується у галузі телекомунікацій для передачі файлів 

невеликого об’єму, аудіо потоків, з’єднання двох або більше пристроїв між собою а також 

замість дротового з’єднання інформаційних каналів. 

Області застосування технології ZigBee - це бездротові мережі датчиків, автоматизація 

житлових і споруджуваних приміщень, створення індивідуального діагностичного медичного 

встаткування, промисловий моніторинг і керування, побутова електроніка й периферія 

персональних комп'ютерів [2]. 

В таблиці 1 зазначено основні переваги та недоліки основних бездротових протоколів 

передачі даних. 

 

Таблиця 1. Порівняльна характеристика технологій Wi-Fi,Bluetooth і ZeegBee 

Технологія Wi-Fi 

(IEEE 802.11n) [3] 

Bluetooth (IEEE ZigBee IEEE 

(стандарт) 802.15.3) [4] 802.15.4) [5] 

Частотний діапазон, 2.4-2.483   

ГГц 
5-5.25 2,4 – 2,483 2,4 – 2,483 

 

 5.67-5.85   

Пропускна здатність 300 Мбіт/с 3 Мбіт/с 250Кбіт/с 

Розмір стеку прото- Більше 1000 Більше 250 32 – 64 

колу, Кбайт    

Час роботи від бата- 12 – 120 24 – 240 2400 – 24000 

реї, год.     

Максим. кількість 100 7 65536 

елементів мережі     

Дальність дії, м 20 - 50 10 – 100 10 – 100 

 

З огляду на інформацію, наведену в таблиці 1 , можно зробити висновок про те , що 

технологія Wi-Fi є найбільш оптимальною, оскільки має найбільшу кількість стеку, пропускну 

здатність та кількість елементів у мережі , тому для системи SmartGrid вона є найбільш 

придатною. 

 

Реалізація бездротової передачі даних для системи SmartGrid 

В цілому, система SmartGrid має складатися з трьох основних елементів : 
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1. Споживачі ( житлові будинки, навчальні заклади і тд) ; 

2. Джерела енергії ; 

3. Лінії електропередач ; 

На рис.1 показана схема передачі енергії за допомогою системи SmartGrid. 

 

 

Рис.1. Загальна схема системи SmartGrid 

 

Проте, для того щоб передача енергії виконувалася автономно - необхідно 

використовувати мікроконтролери , які будуть аналізувати та обробляти інформацію щодо 

необхідної кількості енерії у споживача та вибір джерела енергії та її кількість. Схема такої 

реалізації показана на рис.2. 

 

 

Рис.2. Автономна схема системи SmartGrid 

 

В будинку кожного споживача стоїть мікроконтролер з модулем , що передає інформацію 

за допомогою протоколу WiFi IEEE 802.11. Одним із таких модулів може виступати ESP8266 , а 

в якості мікроконтролеру - Arduino , STM32 та інші . На серверза допомогою мікроконтролера та 

Wi-Fi модулю приходить інформація від споживачів про кількість електроенергії , яка 
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споживається і за допомогою математичних формул визначає чи є нормою, надлишком чи 

нестачею ця кількість енергії. 

У приміщенні, яке контролює джерела енергії електроенергії наявний такий самий 

мікроконтролер як і у споживачів та Wi-Fi модуль, на який із сервера приходить текстовий 

документ щодо стану електроенегрії для кожного споживача. Завдяки можливості контролеру 

“читати” файли формату txt , завдяки цьому стає можливим обробляти інформацію і надавати в 

необхідній кількості споживачеві електроенергію. 

Проте, открім передачі необхідної кількості електроенегрії , на сервер також приходить 

інформація щодо стану джерел електроенергії , тобто прогнозована кількість енергії та реальна. 

Під час обробки інформації , якщо одному із джерел не вистачає ресурсу для передачі 

електроенегрії - підключається інше джерело. 

 

Висновок 

Як висновок, запропонована концепція повністю реалізує бездротову передачу інформації 

від споживачів до серверу з її подальшою обробкою. Автономна передача енергії до споживачів 

автономним способом дозволяє знизити ціни на електроенегрію , обирати найбільш оптимальне 

джерело енергії та відслідковувати всю інформацію щодо електроенегрії по кожному 

споживачеві в мережі Інтернет. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ ЗА ГОЛОСОМ 

 

Г.О. Топалов 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: topalov.goshka@gmail.com 

 

Розглянуто задачу аналізу голосових характеристик для визначення емоційного 

стану людини. Серед методів аналізу увагу приділено дискретному перетворенню Фур’є, 

також вейвлет-перетворенню. Наведено алгоритм аналізу голосових сигналів з 

використанням вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі. 

The task of analysis of voice characteristics to identify the emotional human state is 

considered. Among the analysis methods, discrete Fourier transform and wavelet transform 

are considered. The algorithm of voice characteristics analysis with use of wavelet transform 

at oriented basis is presented. 

Ключові слова: голосові характеристики, аналіз емоцій, перетворення Фур’є, вейвлет-

аналіз. 

Key words: voice characteristics, emotion analysis, Fourier transform, wavelet analysis. 

 

Вступ 

Визначення емоційного стану людини є важливим для багатьох застосувань, серед яких – 

системи безпеки, біотелеметричний моніторинг, системи комплексного психологічного 

обстежень, розважальні додатки. 

З точки зору фізіології, емоції – це хімічні сигнали, що передаються нервовою системою у 

вигляді реакцій на те, що відбувається навколо. Сучасна психологія розглядає емоції як 

усвідомлені психофізіологічні стани, що виникають як реакція на зовнішні та внутрішні 

подразники та ті, що мають різноманітні зовнішні прояви, у том числі й прояви у мовній 

діяльності. 

Перші спроби автоматичного визначення емоційного стану людини за голосом були 

здійснені ще в середині 80-х років. З тих пір саме технологічний прогрес спричинив подальший 

розвиток систем розпізнання емоцій, а також інших систем для аналізу голосу, які дозволяють 

визначити правдивість, рівень стресу, депресії, втоми чи навіть алкогольного сп’яніння [1]. 

Задача ідентифікації емоцій за голосом є більш складною та багатофакторною порівняно, 

наприклад, з аналізом емоцій за виразом обличчя [2]. Так, підвищення голосу може 

сигналізувати про гнів, страх, чи навпаки – несподівану радість. Через такі неоднозначності 

достовірність отриманих результатів існуючих методів ще далека від задовільних значень. Тому 

задача проведення досліджень в цьому напрямку є актуальною. 
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Проблематика поставленої задачі 

Труднощі, що виникають перед дослідником, перш за все, пов’язані з тим, що немає 

чіткого визначення емоції. Це призводить до різноманітних форм класифікації емоційних станів 

та різної розстановки акцентів у різних дослідників. Окрім цього, відсутня однозначна відповідь 

на питання про співставлення акустичних особливостей мови диктора та його емоційного стану. 

Важливий вплив на форму виявлення емоційного стану мають культурні, мовні 

особливості та оточення автора. Спроби багатомовної класифікації емоцій демонструють 

значне зниження ефективності їх розпізнавання. Крім цього, емоційний корпус може містити 

спеціально підготовлені за участю акторів записи, або спонтанну емоційну мову, отриману в 

реальних умовах. Але перехід від модельних баз до аналізу емоцій в спонтанному мовленні 

неминуче призводить до зниження ефективності. При цьому бази голосів акторів служать 

плацдармом для початкової оцінки роботи розроблюваних алгоритмів [2]. 

Аналіз механізму мовотворення, виконаний на акустичному та фізіологічному рівнях, 

дозволяє виявити деякі можливості для ефективного опису сигналу. Психологічні та фізіологічні 

експерименти за слуховим сприйняттям також допомагають встановити загальні межі 

сприйняття. 

 

Методи дослідження 

В даному дослідженні використовується цифрове представлення звукового коливання 

мовленнєвого сигналу людини, отримане методом запису голосу в пам'ять персонального 

комп’ютера. Подальше перетворення отриманого дискретного сигналу підлягає відповідній 

обробці. Для цього використовують різні спектральні перетворення, кожне з яких ставить у 

відповідність дискретній функції-оригіналу іншу дискретну функцію – спектр, або зображення. 

Слід відзначити, що аналіз і опис голосових сигналів значно полегшується при переході до 

характеристик сигналів, визначених в частотній області. Тому логічним методом для 

дослідження став вибір дискретного перетворення Фур’є (ДПФ) [3]. 

Однак застосування класичного ДПФ у комплексній формі приводить до істотного 

збільшення об'єму пам'яті й часу обчислень у порівнянні з перетвореннями з дійсними 

базисними функціями. У зв’язку з цим для обчислення комплексних значень коефіцієнтів 

найчастіше використовуються швидке перетворення Фур’є (ШПФ), що базується на 

проріджуванні по частоті й пірамідальному алгоритмі, який виключає повторні обчислення 

періодично повторюваних членів ряду. Це дозволяє суттєво прискорити процес обчислень, 

зберігаючи переваги оперування з частотними характеристиками. Проте навіть таке 

прискорення може виявитися недостатнім в задачах, що потребують обробки великих масивів 

даних (баз голосових характеристик), а також при необхідності виконання аналізу у реальному 

масштабі часу. Отже, доцільно розглянути також інші методи, що дають змогу прискорити 

обчислення – серед них, зокрема, метод дискретного вейвлет-аналізу [3]. 
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Вейвлет-перетворення 

Перетворення Фур’є та похідні від нього методи мають декілька суттєвих недоліків. По-

перше, слід відзначити, що специфічні особливості початкових сигналів у вигляді розривів та 

вершин майже не змінюють їх частотних образів. Через це виявляється практично неможливим 

виявити такі особливості голосових характеристик, які є важливими з огляду на необхідність їх 

класифікації та віднесення до різних груп за емоційним забарвленням. 

По-друге, гармонічні базисні функції розкладання не можуть відображати нескінченно 

великих розривів сигналів виду прямокутних імпульсів, так як кількість членів ряду Фур’є є 

обмеженою. По-третє, не дивлячись на те, що перетворення Фур’є дозволяють дуже добре 

досліджувати частотний спектр сигналів, вони не здатні виявляти момент часу, в який 

з’являється та чи інша частотна складова сигналу, оскільки базисні функції перетворення 

визначені на нескінченному часовому інтервалі. Тобто, є імовірність отримати дуже схожі 

спектральні характеристики від суттєво різних сигналів. 

Вейвлетами, тобто «маленькими хвилями» або «сплесками» кінцевої величини 

(wavelets),в  широкому сенсі цього слова, називаються функції певної форми, основною 

властивістю яких є частотно-часова локалізація. Це відрізняє вейвлети від базисних функцій 

перетворення Фур’є, що добре локалізовані у частотній області, але зовсім не локалізовані у 

часі, так як визначені на усій часовій області  t    , і на відміну від імпульсних 

базисних функцій Кронекера, що є повністю протилежними базисним функціям перетворення 

Фур’є (добре локалізовані в часовому просторі, але не локалізовані по частоті). 

Вейвлети одного базису – це сукупність функцій, що утворюються шляхом масштабування 

та зсувів однієї, материнської функції. Функції локалізовані по осі аргументів, інваріантні по 

відношенню до зсувів та лінійні до операцій масштабування. Саме за рахунок зміни масштабу 

вейвлети спроможні виявити ті чи інші важливі особливості сигналу, а за рахунок зсувів – 

проаналізувати сигнал в усіх точках, тобто провести частотно-часовий аналіз з виявленням 

локальних особливостей. 

Дослідження в напрямку застосування методів вейвлет-аналізу для обробки дискретних 

сигналів показали доцільність застосування, крім найпростішого і найбільш відомого вейвлета 

Хаара [3], також математичний апарат вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі (ОБ-

вейвлет). Головною відмінністю цього вейвлета від Хаара та інших традиційних дискретних 

вейвлет-перетворень, визначених на інтервалі N=2n, (n – натуральне число) те, що довжина 

інтервалу визначення (кількість дискретних значень) для функції початкового сигналу y(x) має 

дорівнювати N=mn, де m – просте число. 

На кожному рівні розкладання при кратномасштабному аналізі початкового сигналу y(x) 

обчислюється один s-коефіцієнт j

j ks j j k m, max, ,...,0, 0,..., 1    апроксимації та (m-1) d-

коефіцієнтів деталізації (рис. 1). На кожному наступному рівні отримана функція апроксимації в 

свою чергу розкладається на низькочастотну та (m-1) високочастотні складові за допомогою 

того ж самого набору фільтрів, але її інтервал визначається зменшенням вже у m разів [3]. Такі 

відмінності дозволяють отримати більше інформації про характерні особливості голосу 

порівняно з традиційними вейвлетами, а отже, є більш доцільними для аналізу емоцій. 
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Рис. 1. Схема кратномасштабного аналізу для m фільтрів ОБ-вейвлета 

 

При вирішенні задачі обробки голосу людини на предмет виявлення характерних 

особливостей, що визначають емоційний стан, крім спектральних методів дослідження (ДПФ) та 

частотно-часових методів (вейвлети), застосовується також кореляційний аналіз. Метою цього є 

порівняння голосу із іншими голосами у базах даних, які вже зазнали розбиття на класи з 

урахуванням експертних оцінок професійних психологів. В цьому випадку існуючі шаблони 

розбиття дають можливість аналізований сигнал до тієї чи іншої емоційної групи. Необхідними 

операціями алгоритму аналізу є нормування сигналів за амплітудою. 

 

Висновки 

Таким чином, задача аналізу емоційного стану людини за голосом є актуальною для 

багатьох практичних застосувань. При аналізі голосових характеристик визначаються важливі 

частотні та часові параметри. Дискретне перетворення Фур’є має ряд недоліків, що змушує 

звернутися також до інших методів, серед яких – частотно-часовий метод дискретного вейвлет-

аналізу. Порівняно з вейвлетами Хаара, вейвлет-перетворення в орієнтованому базисі 

дозволяють отримати більше інформації про характерні особливості голосу. 

 

Література 

1. Давыдов А. Г., Киселёв В. В., Кочетков Д. С. Классификация эмоционального состояния 

диктора по голосу: проблемы и решения. – Минск: Речевые технологии, 2011. – 8 с. 

2. Johnstone T. The effect of emotion on voice production and speech acoustics / Tom 

Johnstone. – New York: University Press, 2001. – 211 p. 

3. Дискретные спектральные преобразования на конечных интервалах: учеб. пособие / 

В.Я.  Жуйков,  Т.А.  Терещенко,  Ю.С.  Петергеря.  –  К.:  НТУУ  «КПІ»,  2010.  –  244  с. – 

Библиогр.: с.238-241. 

 

Рекомендовано до публікації: д.т.н., проф. Ямненко Ю.С. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 

факультет електроніки, кафедра ПЕ, Київ, Україна 

  



324 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

СЕКЦІЯ №7: «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТА АУДІОВІЗУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА 

СИСТЕМИ» 

УДК 004.71  

 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕРЕЖНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАГАТОКАНАЛЬНИХ 

АУДІОСИСТЕМ 

 

А.В. Ярош  

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: yaroshant@online.ua 

 

В статті розглянуто проблеми, що виникають при побудові систем для озвучення 

великих просторів. Шляхом моделювання в програмному середовищі EASE 4.3 

проведений аналіз якості звуку в розподіленій звуковій системі. На основі проведеного 

аналізу сформовані рекомендації і показані шляхи реалізації високоякісних систем 

відтворення звуку з застосуванням мережних технологій. 

The article deals with the problems that arise during the construction of systems for the 

sounding of large spaces. Through the simulation in the EASE 4.3 software environment, the 

analysis of the sound quality in the distributed sound system has been performed. On the 

basis of the conducted analysis, the recommendations are formed and the ways of realization 

of high-quality sound reproduction systems with application of network technologies are 

shown. 

Ключові слова: STI, багатоканальні системи, EASE, затримки звуку, якісне 

звуковідтворення,  Automotive Audio Bus, IP audiomodule Barix. 

Key words: STI, multichannel systems, EASE, delayed sound, high-quality audio reproduction, 

Automotive Audio Bus, IP audiomodule Barix.. 

 

Вступ 

Проведення більшості масових заходів потребує якісного звукового супроводу за 

допомогою акустичних систем. При чому під якісним звуковим супроводом мається на увазі не 

лише забезпечення однаково високої гучності на всій території, яка озвучується, але й добра 

розбірливість. Для характеристики розбірливості мови використовується показник якості 

передачі мови STI (Speech Transmission Index) [1]. Даний коефіцієнт характеризує розбірливість 

в межах від 0 до 1, де 0 це повністю відсутня розбірливість, а 1 –  відмінна розбірливість. 

Рівномірну гучність на всій площі озвучення достатньо легко забезпечити встановленням 

розподіленої акустичної системи. Але добру розбірливість сформувати складніше,так як на неї 

впливає співвідношення прямих та відбитих звукових хвиль в точці прослуховування. А у 

випадку розподіленої системи основний вплив становлять коливання сусіднього гучномовця, а 

не відбиті. 
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Високий коефіцієнт STI є важливим показником для якісної системи звуковідтворення. 

Щоб отримати високий коефіцієнт STI в розподіленій акустичній системі необхідно, щоб звукові 

поля сусідніх гучномовців накладалися у фазі.  

 

Вплив затримок на розбірливість мови 

Для оцінки STI в програмі акустичного моделювання Enhanced Acoustic Simulator for 

Engineers v.4.3.8 (EASE) було проведено моделювання роботи розподіленої системи 

звуковідтворення на відкритому просторі на прикладі стадіону. Так як територія відкрита, то 

вплив відбитих коливань на якість звучання мінімальний і основний вплив становить саме 

накладання звукових полів сусідніх гучномовців. 

В створеній моделі на території, яка піддається озвучуванню було розташовано 20 

гучномовців , як показано на рис. 1.  

 

Рис. 1. Модель стадіону з розподіленою системою гучномовців 

 

Моделювання розподілу STI на заданій ділянці для даної системи гучномовців показано 

рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Індекс STI при розповсюдженні сигналу без затримок 

 

Рис. 2 ілюструє, що така акустична система має нерівномірний розподіл розбірливості. 

Моделювання проведене з встановленими затримками показано рис. 3. 



326 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

 

Рис. 3. Індекс STI при розповсюдженні сигналу з внесеними затримками 

 

Як показують результати моделювання ділянки з низьким індексом STI залишаються лише 

на краях озвучуваної ділянки, тому внесення затримок значно покращує якість звуковідтворення.  

Отже, затримки у відтворенні звуку в розподіленій акустичній системі є невід’ємним 

атрибутом. 

 

Доцільність застосування мережних технологій до багатоканальних аудіо систем 

Здійснювати затримку сигналів можна різними способами. Для цього є спеціально 

призначені аналогові або цифрові лінії затримки. Проте варто враховувати, що аналогові лінії 

затримки мають великі габарити, та не завжди дозволяють регулювати затримку в широкому 

діапазоні значень. Цифрові лінії затримки хоч і значно компактніші, й дозволяють з високою 

точністю в широкому діапазоні змінювати параметри затримки, проте їх суттєвим недоліком є 

висока вартість. Враховуючи, що на кожен канал, як правило, необхідно встановлювати різні 

затримки, то потрібно застосовувати багато окремих блоків затримки. Також варто враховувати, 

що використання багатоканальних ліній затримки з аналоговими виходами призводить до 

необхідності прокладки до кожного гучномовця окремої лінії зв'язку. Це збільшує вартість 

системи, ускладнює її монтаж і збільшує час, необхідний для розгортання такої системи. 

Використання ліній затримки з цифровими виходами дозволяє здійснювати передачу даних з 

часовим ущільненням по одній лінії зв'язку, але це вимагало б розробки додаткових пристроїв 

для формування як сигналів передавача і приймачів, так і розробки пристроїв, які формують 

сигнали управління. 

Одне з рішень даної проблеми пропонує компанія Analog Devices, використовуючи нову 

технологію передачі даних і шину для її реалізації, яка отримала назву A2B (Automotive Audio 

Bus) [2]. Спочатку технологія призначалася для використання в автомобілях, та  це не заважає 

використовувати її в інших цілях. Шина A2B забезпечує пропускну здатність 50 Мбіт / с по 

неекранованій  витій парі на відстані до 15 м між сусідніми пристроями. Управління всіма 

пристроями, підключеними до шини, здійснюється або по шині I2C, або по I2S. Передача даних 

здійснюється шляхом мультиплексування (передачі даних з часовим поділом каналів). 

Одночасно з передачею даних забезпечується двостороння синхронізація даних, часу, сигналів 

управління і напруги живлення по одиночній або подвійний кручений парі. Крім передачі 
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сигналів всі приймачі мають можливість внесення затримки. Це в свою чергу дозволяє 

відмовитися від використання додаткових цифрових ліній затримки при побудові 

багатоканальних систем звуковідтворення. 

Ще одним рішенням є створення аудіосистеми на основі локальної комп'ютерної мережі 

(LAN). Для побудови систем передавання звуку по комп'ютерних мережах можна використати 

пристрій IP audiomodule 101 виробництва компанії Barix [3]. IP audiomodule 101 має лінійні 

стерео вхід і вихід, що дозволяє підключати його безпосередньо до аудіо програвачів чи систем 

підсилення. Пристрій має декілька цифрових інтерфейсів передавання даних, зокрема Ethernet 

та порт стандарту I2S (стандарт інтерфейсу послідовної шини, що використовується для 

з'єднання цифрових аудіопристроїв), який дозволяє передавати аудіо дані у цифровому вигляді, 

11 інтерфейсів вводу/виводу загального призначення. Управління модулем здійснює 

вбудований процесор. Виробником передбачені наступні сфери застосування: поєднання 

цифрових або аналогових звукових сигналів на TPC/IP, переговорні і пейджингові системи, 

мовне устаткування, аудіо моніторинг, запис потокового звуку і т.п. Налаштування затримок 

здійснюється безпосередньо засобами мережного обладнання на основі якого побудовано LAN 

(за допомогою служб керування трафіком на комутаторах чи маршрутизаторах).  

 

Висновки 

На основі викладених вище даних можна стверджувати, що якісне звуковідтворення 

значною мірою залежить від затримок, що вносяться в звучання різних за віддаленістю від 

джерела гучномовців. І формування затримок є однією з задач, вирішення яких потребує 

залучення додаткових витрат (як на додаткове обладнання блоків затримки так і на прокладку 

окремих кабельних каналів) та ускладнює роботу при монтажі системи. Водночас розвиток 

мережних технологій зумовлює розширення можливостей обладнання та зниження ціни на 

нього. Їх використання дозволяє будувати системи з меншою кількістю кабельних ліній (бо всі 

канали передаються по одній цифровій лінії) та здійснювати налаштування затримок 

безпосередньо на мережному обладнанні. Тому застосування мережних технологій для 

багатоканальних аудіо систем є актуальним на сьогодні та в майбутньому. Виходячи з вище 

сказаного, було запропоновано рішення для побудови багатоканальних аудіосистем з 

застосуванням мережних технологій на основі вже існуючих наявних на ринку готових модулів. 
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В роботі розглянуто програмні засоби реставрації фонограм Adobe Audition 1.5 та 

Sound Forge Pro 10.0. Виконано порівняльний аналіз цих програмних засобів для 

видалення шумів та клацання. 

The paper considers the software for the restoration of phonograms Adobe Audition 1.5 

and Sound Forge Pro 10.0. A comparative analysis of these software tools for noise and click 

removal is performed 

Ключові слова: Adobe Audition, Sound Forge, аудіо відновлення, відновлюючи програмне 

забеспечення. 

Key words: Adobe Audition, Sound Forge, Audio restoration, Repair software. 

 

Вступ 

З минулих років існує багато інформації, яка зберігається на аналогових носіях. Тому 

залишається необхідність перетворення цієї інформації у цифровий вигляд, для подальшого 

редагування та зберігання. В процесі перетворення виникає необхідність підвищення якості 

фонограм, а саме видалення фону, дзижчання, шумів, клацань та інш. Незважаючи на те, що 

вже розроблена велика кількість методів підвищення якості фонограм, ця проблема 

залишається актуальною [1]. 

Однак наразі існує велика кількість професійного програмного забезпечення, яке дозволяє 

видаляти такі артефакти з досить високою якістю. 

Метою даної роботи є порівняння програмних засобів Adobe Audition та Sound Forge для 

видалення шумів та клацань, та видача рекомендацій стосовно їх використання. 

 

Опис програм Аdobe Аudition 1.5 та Sound Forge Pro 10.0 

Аdobe Аudition - програма для обробки аудіо, що дозволяє одночасно записувати цифрове 

звучання з 32-х пристроїв з 32-бітною швидкістю та частотою дискретизації до 10 МГц. Програма 

пропонує функції з редагування окремих доріжок, а також редактор-мультрек для запису та 

запису композицій на 128 доріжок. 

Для обробки матеріалу доступно більше 50 DSP-эффектів, потужні засоби аналізу, 

майстерування та відновлення цифрового звуку. Adobe Audition також підтримує пакетну 

обробку файлів, систему відновлення при збоях. При роботі зі звуковими доріжками відео-

файлів є можливість паралельного перегляду відео у вікні для точного синхронізації зображення 

та звуку. Роботу можна зберегти в численних аудіоформатах. [2] 

Sound Forge Pro 10.0 є звуковим редактором, розробленим Magix Software GmbH. Його 

спеціальні панелі перегляду дозволяють створювати оптимальне робоче середовище для 

запису, моніторингу, монтажу, обробки з використанням плагінів та перегляду контенту. Режим 

mailto:shevchenkoinna4@gmail.com
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олівця дозволяє проводити мікроскопічні корекції форми сигналу. 

Підтримується список помічених ділянок (регіонів) та вибіркового відтворення. 

Також Sound Forge включає в себе набір найважливіших плагінів для мастерингу звуку: 

еквалайзер, багатополосний компресор, візуалізатор, обмежувач і ревербератор, які 

забезпечують професійну якість обробки сигналу та ефектів. 

Для реконструкції фонограмм є інструменти реставрації та відновлення, такі як: Declicker, 

Denoiser, Decipper. [3] 

 

Видалення шумів 

Багато однорідних у часі шумів є стаціонарними і адитивними. Наприклад, шум магнітної 

стрічки, гул наведень електромереж, шипіння мікрофонного підсилювача, шум вентиляції в 

студії звукозапису - всі ці шуми приблизно стаціонарні і адитивні. Стаціонарність означає, що 

такі властивості шуму, як потужність і спектр, не змінюються в часі. Адитивність означає, що 

шум накладається на чистий сигнал і не вносить в нього інших видів спотворень - модуляцій, 

нелінійних спотворень. 

Використовуються такі типи шумозниження: 

 порогове шумозниження (гейт), що заглушує сигнали, рівень яких нижче заданого 

порогу, і пропускає інші сигнали без змін; 

 Dynaural Noise Suppressor, який аналізує потужність сигналу в області середніх частот і 

змінює частоту зрізу НЧ-фільтра з крутизною 20 дБ / окт в межах від 2,5 до 12 кГц. Істотною 

перевагою методу в порівнянні зі звичайним гейтом є зниження шуму під час звучання сигналу і 

адаптація до змін сигналу. У той же час, неточність визначення ширини спектра сигналу 

приводила до того, що тембр звуку міг приглушатися в результаті надлишкової фільтрації; 

 метод спектрального віднімання. Вхідний сигнал розкладається в спектр, точніше - в 

спектрограму, тобто існує залежність амплітуди від частоти і часу. Вказується в фонограмі 

фрагмент чистого шуму, за яким алгоритм обчислює спектр шуму. Відомо, що спектр від суми 

сигналу і шуму дорівнює сумі спектрів сигналу і шуму. Тому, для очищення сигналу від шуму 

здійснюється віднімання амплітудного спектра шуму з амплітудного спектра аудіосигналу в 

кожен момент часу. 

У розглянутих програмах використовується метод спектрального віднімання. [4] 

Для видалення шуму з фонограми, вибирається невеликий шматочок аудіо, де міститься 

тільки шум. Зазвичай фрагмент береться довжиною не менше секунди для кращого результату. 

Система аналізує його, визначаючи частоти і амплітуди даної ділянки, які видаляються з усього 

запису (Рис 2.1). У звукових редакторах налаштовується точність видалення з попереднім 

прослуховуванням видаляємого шуму. 

 

       

                               а б 

Рис 2.1 – до (а) та після (б) видалення шуму 
 

Якість обробки фонограми безпосередньо залежить від налаштувань редактора. Кожна з 

програм має графік АЧХ шуму, за яким можна контролювати зміни при різних настройках. 
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Загальні настройки для двох програм є: застосування захопленого профілю шуму до всього 

файлу, Noise Reduction, який контролює відсоток пониження рівня шуму у вихідному сигналі, а 

також прослуховування тільки шуму. Відмінності програм в тому, що Sound Forge має декілька 

заданих алгоритмів, що використовуються для шумозниження, Noise bias - інструмент, який 

дозволяє більш тонко налаштувати криву АЧХ. Adobe Audition не має попередньо заданих 

алгоритмів, але пропонує більше пунктів для налаштування частот і амплітуд, причому окремо 

один від одного. 

Видалення клацання 

Клацання поділяються на цифрові і аналогові. Цифрові клацання можуть виникнути при 

наявності проблем із синхронізацією (зміна частоти дискретизації, перекодування тощо). 

Одиночне клацання можна легко відредагувати вручну. Існує програмне забезпечення, яке може 

автоматично зрозуміти різницю між різким сплеском цифрового клацання і звуком інструментів. 

Під аналоговими клацанням мається на увазі клацання вінілових платівок. З вініловим 

клацанням і тріском боротися складніше, оскільки вони можуть мати більшу тривалість і 

зустрічатися набагато частіше. Для них були розроблені алгоритми, які можуть відокремлювати 

клацання від корисного сигналу. Аналогові клацання мають більшу тривалість в порівнянні з 

цифровими клацанням. [4] 

Виявити клацання можна легко: на нормальній кривій сигналу вони виглядають як тонкі 

піки, що виділяються із загального рівня. Піки виділяються і згладжуються (рис 2.2). 

 

а  б 

Рис. 2.2 – до (а) та після (б) видалення клацання 

 

Клацання можна видалити вручну, що займе більше часу, або автоматично, але є шанс 

відфільтрувати корисний звук. Тому важливо налаштувати автоматичне видалення клацань. 

Adobe Audition має більше налаштувань для того, щоб зберегти корисний звук, але через велику 

кількість цих параметрів меню налаштування є більш громіздким. На відміну від нього, Sound 

Forge має більш просте меню, але при цьому і менше пунктів налаштувань, а також відсутня 

візуалізація обробки клацань. Обидві програми мають налаштування рівня згладжування. У 

Sound Forge також присутня можливість прослухати видалене клацання, щоб разом з ним не 

видалити корисний сигнал. 

Для порівняння можливостей видалення шумів та клацань програмами Adobe Audition та 

Sound Forge параметри, які вплавають на якість обробки зведено в таблицю 1. 
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Табл.1. Порівняльний аналіз програм Adobe Audition та Sound Forge 

 Adobe Audition Sound Forge 

Рівень видаленого 

шуму за один прохід 

 

До 100 дБ 

 

До 40 дБ 

Рекомендована 

кількість точок FFT при 

обробці 

 

Від 4096 до 8192 

 

2048 

Кількість градацій 

чутливості до клацання 

50 20 

Тривалість клацання, 

що можна обробити 

 

0-300 мс 

 

0-3 мс 

Набір опцій та зручність 

налаштування 

Складніший інтерфейс, точніше 

налаштування 

Простіший інтерфейс, грубіше 

налаштування 

 

Висновок 

На основі виконаного порівняльного аналізу можна зробити висновок, що Adobe Audition 

1.5 має більш складніший інтерфейс, що дає змогу якісніше обробити фонограми. Але обробка 

займатиме більше часу, так як потрібно налаштувати більше опцій. 

Sound Forge Pro 10.0 має зручніший інтерфейс через його простоту та малу кількість 

опцій, які треба налаштувати, що дає змогу швидше обробити фонограми, на відміну від Adobe 

Audition. При цьому через відсутність деяких налаштувань, якість обробки буде гірша, є шанс 

втратити деякий корисний сигнал. 

Тому Adobe Audition 1.5 рекомендується для більш професійних користувачів, а Sound 

Forge Pro 10.0 – для новачків в сфері обробки сигналу. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОЛЬОРОВОЇ КОРЕКЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 

ЦИФРОВОГО КІНО 
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НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: konstantin.guzenko@gmail.com 

 

В статті досліджено основні інструменти з кольорової корекції зображення в 

програмі Davinci Resolve з визначенням їх основних недоліків. Проведено аналіз в межах 

проведеного практичного дослідження базових алгоритмів обробки аудіовізуального 

матеріалу для різних задач з аналізу зображення, показано доцільність паралельного 

розташування нодових елементів у створеній схемі проекту на якість проведення 

кольорової корекції для засобів цифрового кіно. 

The article analyzes the basic tools for color correction of images in the Davinci Resolve 

program with the definition of their main drawbacks. An analysis was carried out within the 

framework of the practical research of basic algorithms for processing audiovisual material for 

various problems in image analysis, the expediency of parallel arrangement of nod elements in 

the created scheme of the project on the quality of color correction for digital cinema means is 

shown. 

Ключові слова: колір, нода, зображення, обробка, корекція, кіно. 

Key words: color, node, image, processing, correction, cinema. 

 

Вступ 

Якісне кіно – це не тільки захоплюючий сюжет та гра акторів, але й набір художніх 

прийомів, що доповнюють картину. Чи не найбільш головним серед них є колір [1]. Дуже часто 

картинку створюють невеликі деталі, які звичайний глядач навіть не помічає, проте їх досить 

тривало розраховує сам режисер. Як і в фотографії, у кінематографі до кольорової плівки досить 

довго відносились лише як до забави. Шлях до визнання був прокладений цілою низкою 

шедеврів, що використовували колір як додатковий маркер місця дії, настрою героїв, або просто 

створювали неповторний образ [2]. 

З настанням цифрової епохи, з’явилось безліч різних програм для редагування кольору 

статичного зображення та відео. Зараз їх можна поділити за принципом роботи через наявність 

нодової структури. Нода – окрема ланка зі списку операцій, що програма повинна задіяти на 

аудіовізуальний матеріал. Сама ідея використовувати нодову архітектуру в програмі утворює 

недеструктивний підхід до обробки. Тобто, проводячи будь-які маніпуляції, оригінальний файл не 

буде змінюватись і накопичувати погрішності. Кожна ланка такої структури, залежно від того, як 

вирішить колорист, буде містити міні-копію інструментарію програми. Вона приймає на вхід певну 

інформацію з минулої ланки (або оригіналу) та передає вже змінену далі. І в будь-який момент 

можна вимкнути чи замінити кожну ланку, що вплине на результат. 

mailto:konstantin.guzenko@gmail.com
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Метою статті є розгляд інструментів програми колористики DaVinci задля проведення 

експерименту з оцінки непрофесійного фотозображення та його первинної цифрової кольорової 

корекції для подальшої вставки у цифровий кіноряд аматорського музичного арт-хаусного 

фільму. 

 

Практичний експеримент на основі інструментів DaVinci Resolve 

Компанія DaVinci випускає системи корекції з 1984 року. Тисячі колористів по всьому світу 

використовують їх в своїй творчості, віддаючи їм перевагу через високу продуктивність, якість і 

широкі можливості. Сьогодні це одна з найбільш популярних програм для колористики, а в 

останні роки вона стає все більш зручною для монтажу та більш складних етапів 

постпродакшну. 

Для демонстрації можливостей програми та нодового підходу загалом, розглянемо окремі 

матеріали зі зйомок музичного кліпу. Варто відмітити, що цей матеріал був знятий на звичайну 

непрофесійну DSLR камеру. 

Першим розглянемо план, знятий у нічний час зі змішаним світлом (рис.1,а). Його обробка 

«вмістилась» у просте дерево з двох нод. Оскільки привести таку картинку до повністю 

нейтрального вигляду неможливо через зависоку забарвленість ламп, то було проведено 

додавання трохи інформації з тіней. Це дозволить в подальшому мати трохи запасної гнучкості в 

діях. Друга нода має вже винятково творчий характер (рис.1,б). Оскільки нічні кадри виступають у 

кліпі маркерами невідомої та потаємної натури персонажу, то в межах експерименту було 

прийняте рішення про використання сюрреалістичних паразитних відтінків зеленого в тінях. В 

колористиці, таку схему розбиття кольору на дві протилежні частини кольорового кругу часто 

називають teal&orange. 

 

                                        а  б 

в 

Рис. 1. Дані експерименту: а - вхідний кадр; б – вихідний кадр; в – нодова схема 
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В межах проведеного дослідження розглянемо ще один приклад з того ж кліпу, але з 

використанням паралельного мікшера та виділенням за кольором (рис.2). Усі переваги нового 

дерева можна відчути, коли структура стає трохи більш складною за просте послідовне 

з’єднання. План для експерименту був знятий на світанку (рис.3, а) та з початку мав низький 

контраст та приємний колір. В першу чергу, метою було зберегти атмосферу в кадрі та 

“зметчити” (поєднати візуально) його з іншими планами. Проте в процесі обробки виявилось, що 

насичені дерева переймають занадто багато уваги на себе та заважають. Частково, це 

відбувається через їх високу кольорову різноманітність. Тож, було прийняте рішення виділити на 

сирому зображенні відтінки дерев, змістити їх у бік зеленого та зменшити насиченість (рис.3,б). 

Важливо зробити це паралельно до основних нод, оскільки вони змінюють контраст (для 

виділення рис обличчя) і так само зменшують кольорову різноманітність загалом та заважають 

алгоритмам виділення. В результаті маємо зображення зі схожим пастельним відтінком обличчя, 

не засміченим зайвим кольором заднім планом та загальним тонуванням у зелений відтінок. 

 

Рис. 2. Блок-схема 

а 

 

б 

Рис. 3. Обробка зображення: а - вихідний кадр; б – змінений кадр 
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Двома планами та кількома простими нодовими деревами складно показати усі можливості 

програми DaVinci для обробки зображень, проте варто відмітити, що навіть з матеріалом низької 

якості, вдалось досягти відмінних результатів з кольорової передачі відтінків. Правильний баланс 

програмних можливостей та елементів управління й моніторингу дозволяє одночасно підходити 

до процесу як розсудливий стратег – аналізувати дані з “waveform” структури і планувати дерево 

з нодів. 

 

Висновки 

Проаналізовано можливості програми DaVinci для проведення корекції непрофесійного 

фотозображення як одного з елементів цифрової кіно послідовності. Проведено експеримент з 

обробки зображення, і показано, що при створенні відповідної нодової архітектури не завжди 

порядок розташування та зв’язки підключення нод призводять до покращення кольорових 

характеристик зображення, зокрема це стосується передавання відтінків людського обличчя. 

Крім цього, знайдено, що паралельність нод у програмі DaVinci призводить до зміни контрасту 

зображення і може бути головним чинником до зменшення кольорової різноманітності 

аудіовізуального продукту. 
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В даній роботі розглянуто особливості відтворення багатоканального просторового 

звуку в приміщеннях різного характеру. Наведено характеристики та здійснено 

порівняльний аналіз форматів Dolby Atmos, Auro-3D та DTS:X.  

In this paper features of the reproduction of multichannel spatial sound in premises of 

different character are considered. The characteristics and comparative analysis of Dolby 

Atmos, Auro-3D and DTS: X formats are presented. 

Ключові слова: Dolby Atmos, Auro-3D, DTS:X, багатоканальний просторовий звук.  

Key words: Dolby Atmos, Auro-3D, DTS:X, immersive audio.   

 

Вступ 

На сьогоднішній момент важливим критерієм оцінки якості відеоконтенту є не тільки 

роздільна здатність, яскравість, чіткість та інші характеристики зображення, а й рівень запису та 

відтворення відповідного звукового супроводу. В сучасних кінотеатрах, оздоблених системами 

просторового звучання, кожен глядач може чітко прослідкувати зміну положення об’єкта на 

екрані, орієнтуючись на тривимірну систему відтворення звукової фонограми. 

Просторовий звук – це відтворення багатоканальних звукових фонограм через систему 

гучномовців, розташованих навколо слухача з усіх сторін, що забезпечує збільшення об’єму та 

повноти звукової картини в обмеженому просторі (кінозал або домашній кінотеатр). Якість 

багатоканального звуку залежить від кількості роздільних каналів передачі. Прогресивні 

технології базуються на максимальній універсальності та легкості адаптації продукту до різних 

умов відтворення звуку і орієнтуються на персоналізацію аудіофайлу для кожного користувача. 

Наразі у сфері професійного звуковідтворення фонограм в кінозалі або на концерті 

найпоширеніші є Dolby Atmos, Auro-3D та DTS:X. Вибір між ними є одним з основних питань у 

дані сфері.  

 

Принципи формування звуку формату Dolby Atmos 

Система звуковідтворення Dolby Atmos компанії Dolby Laboratories  є об’єктно-орієнтовною 

системою, що характеризується відмовою від поканального зведення саундтреку в студії та 

відповідно орієнтується на об’єктний рендеринг в період реального часу [1]. При відтворення 

звуку, використовуючи дану технологію, проходить повне співвідношення та зв'язок між 

зображенням та фонограмою, в залежності від сенсу звукового супроводу визначається точка в 

просторі, з якої звук відтворюється. Аудіосистема Dolby Atmos складається з двох рівнів (Рис.1.). 

Перший рівень розташований на рівні вух слухачів, а другий рівень розміщується на стелі. Дану 
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технологію можна використовувати для приміщень різних розмірів. Але якщо стеля розташована 

дуже низько Dolby рекомендує застосовувати спеціальні акустичні системи, що працюють на 

відбиття від стелі, тобто розташовуються на підлозі  Dolby Atmos характеризується такою 

кількістю каналів як 5.1.2 – 9.1.4, де перша цифра означає кількість традиційних каналів (left, 

center, right, left surround, right surround), друга – subwoofer, а третя – overhead, тобто верхні 

канали [2]. Професійний звуковий процесор підтримує до 128 різних об’єктів та до 64 

гучномовців .  

 

а)      б) 

Рис.1. Макет аудіосистеми Dolby Atmos: а) другий рівень формується за допомогою 

вмонтованих гучномовців на стелі, б) другий рівень формується на базі  

принципу відбиття  

Dolby Atmos є прогресивною технологією, що за зручністю та універсальністю займає 

лідируючі позиції, але ціновий діапазон декодуючих пристроїв є дуже високим, тому загалом не 

використовується для домашнього кінотеатру.  

 

Основні характеристики формату Auro-3D 

Основним критерієм опису формату Auro-3D компанії Auro Technologies є наявність, крім 

традиційних каналів 7.1 розташованих в одній площині, додаткових акустичних систем, які  

складаються з трьох фронтальних верхніх та двох бокових верхніх каналів та набір гучномовців 

на стелі. Отримані додаткові звукові канали дозволяють більш точно передати атмосферу та 

конкретизувати ряд подій (наприклад шум вітру, шум від літаючих об’єктів та інше). Auro-3D 

використовує традиційний метод поканального зведення звуку, що базується на тому, що під 

час процесу обробки та змішування, звуки призначаються для певних каналів (отже вимога до 

більшої кількості колонок) замість певного об’єкта в просторі. Аудіосистема Auro-3D складається 

з трьох рівнів (Рис.2.). Перший рівень включає традиційний 5.1, до якого входить такий склад 

гучномовців: front left, center, front right, left surround, right surround, and subwoofer. Другий рівень 

- Layer Height: front left, front right, left surround, right surround. – отримаємо 9.1. Третій рівень – 

верхній шар – додається один динамік, що встановлюється на стелі над місцем 

прослуховування канал Voice of God) – отримаємо 10.1 [3]. Auro 3D Audio забезпечує дуже 

реалістичне звукове середовище. Даний формат можна застосувати для домашнього 

кінотеатру. Негативним критерієм Auro-3D є наявність великої кількості динаміків для 

досягнення ефекту висоти (занурення). 

http://www.avreport.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/514_ci2.jpg&md5=a791565ea87ba109aea485c4b5c2171d07b09ee8&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9
http://www.avreport.ru/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/514_r50.jpg&md5=1a28f8b90152b40d03e4746bd978d3944609319b&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjM6IjgwMCI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6NDoiNjAw&parameters[1]=bSI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQxOiI8Ym9keSBzdHlsZT0ibWFyZ2luOjA7IGJh&parameters[2]=Y2tncm91bmQ6I2ZmZjsiPiI7czo0OiJ3cmFwIjtzOjM3OiI8YSBocmVmPSJqYXZh&parameters[3]=c2NyaXB0OmNsb3NlKCk7Ij4gfCA8L2E+Ijt9
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Рис.2. Макет аудіосистеми Auro-3D 

 

Критерії формування звукового супроводу формату DTS:X 

Формат DTS:X компанії Digital Theater System є форматом, що відтворює об’ємний звук на 

базі звичайної системи просторового звучання. Принцип зведення звукових каналів DTS:X 

побудований на базі об’єктно-орієнтовної системи [4]. На сьогоднішній день DTS:X є одночасно 

конкурентом та розвитком формату Dolby Atmos. Позитивними критеріями саме DTS:X є те, що 

він не має офіційних вимог щодо кількості каналів та розташування їх у приміщенні; існує 

функція ручного настроювання звукових об’єктів, збільшуючи об’єм потрібного каналу; без 

зайвих проблем реалізується  в домашньому кінотеатрі; можливість фактично контролювати 

рівні гучності кожного звукового об'єкту окремо. 

 

Порівняльний аналіз форматів відтворення багатоканального просторового звуку 

Велика конкуренція на ринку та збільшення популярності застосування багатоканального 

просторового звуку потребують постійного вдосконалення та розширення можливостей 

форматів звуковідтворення. Переваги та недоліки кожного з форматі обумовлені певними 

параметрами, що характеризують умови використання даного продукту. Загалом, якісні 

показники звукових фонограм є на одному рівні, у запропонованих форматів – Dolby Atmos, 

Auro-3D, DTS:X. Але різниця в користуванні та зручності присутня. Порівняльний аналіз вміщує 

три основні категорії: технічні характеристики формату (середня кількість каналів передавання, 

гучномовці, тип приміщення); зручність (мобільність та зручність використання, зв’язок з 

зображенням, синхронізація з існуючою акустичною системою, принцип роботи з каналами 

звуковідтворення, сумісність між собою).  На основі аналізу було побудовано таблицю 1. 

Табл.1. Порівняльний аналіз форматів звуковідтворення 

Критерії Dolby Atmos Auro-3D DTS:X 

середня кількість каналів 

передавання 

5.1.2 – 9.1.4 10.1 будь-яка, немає 

обмежень 

гучномовці  розташовані в 

два рівні  

розташовані в три 

рівні  

розташовані в два 

рівні 

тип приміщення кінозал кінозал, домашній 

кінотеатр 

кінозал, домашній 

кінотеатр 
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мобільність та зручність 

використання 

прямий зв'язок 

зі 

звукорежисером 

зведення в студії прямий зв'язок зі 

звукорежисером 

зв’язок з зображенням є немає є 

синхронізація з існуючою 

акустичною системою 

так так так 

принцип роботи з каналами 

звуковідтворення 

об'єктно-

орієнтовна 

система 

розподіл по 

конкретних каналах  

об'єктно-орієнтовна 

система 

сумісність між собою так, з DTS:X ні так, з Dolby Atmos 

   

 Висновки  

На основі виконаного порівняльного аналізу можна зробити висновок, що для побудови 

кінозалів з професійним звуковідтворенням формат Dolby Atmos є найбільш оптимальним. Дана 

технологія повністю, до найдрібніших деталей, передає події на екрані та є максимально 

реалістичною для глядача. Кожен найменш вагомий звук має своє місце у просторі. Dolby Atmos 

може працювати на основі існуючої 8-ми канальної системи (7.1). Для отримання тривимірності 

треба лише придбати колонки, яких не вистачає.  

 Використання Dolby Atmos є більш перспективним тому що даний формат підтримують 

більшість моделей AV-ресиверів таких компаній як Yamaha, Pioneer, Onkyo, Integra, Denon та 

доступність (відсутність потреби придбання ліцензії, як окреме програмне оновлення). Загалом 

хочеться підкреслити, що кінцевий вибір залежить від основних критеріїв користувача, 

фінансових можливостей реалізації та загалом якість об’ємного звуку має високий рівень в усі 

представлених форматах. 
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УДК 621.372 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ З ВІДНОВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ 

ЦИФРОВОГО КІНО 

 

О.О. Павленко 

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail:oleop88@gmail.com 

 

На основі обраного кіноряду проведено дослідження основних параметрів якості 

зображення в середовищі спеціалізованої програми «vReveal». Знайдено, що вбудовані 

механізми програми з відновлення кольорових характеристик зображення не завжди 

призводять до візуального покращення. Наведено рекомендації з правильного ручного 

налаштування програми для проведення процедури відновлення зображень, які мають 

кольорові вади. 

On the basis of the selected video was made a research of the main parameters of image 

quality in the enviroment of the program "vReveal". It has been found that the built-in 

mechanisms of the program to restore the color characteristics of the image do not always 

lead to a visual improvement. The recommendations for correct manual adjustment of the 

program for carrying out of procedure of restoration of the images having color defects are 

given. 

Ключові слова: відновлення, зображення, характеристики, спотворення, виправлення. 

Key words: recovery, image, characteristics, distortion, correction. 

 

Вступ 

Створення мультимедійного контенту не проста технічна справа, яка потребує чималих 

зусиль, навичок, коштів та знань. Але час від часу можуть виникнути моменти, коли вже все 

відзнято, додаткового бюджету на перезйомку нема, а один з головних кадрів, який є ключовим, 

знятий або неякісно, або з певними спотвореннями. Причинами спотворення зображення може 

бути все, що завгодно – починаючи від неякісного обладнання, поганих навичок оператора або 

ж недбалого кіномонтажу. Натомість, сьогодні кінознімальна техніка має доволі гарні параметри 

для отримання якісного зображення і певні вади майстерності можна вилучити на основі 

подальшої обробки зображення [1] через використання різноманітного спеціалізованого 

програмного забезпечення, яке може допомогти покращити вихідне зображення кіноряду. До 

такого забезпечення можна віднести програму «vReveal», яка за своїм інструментарієм може 

допомогти значно покращити вихідне зображення [2-3]. 

Метою статті є проведення експерименту з обробки та корегування зображення кіноряду, 

яке потребує реставрації та відновлення. Окремою метою статті можна визначити аналіз 

інструментів програми «vReveal» для проведення, зокрема, кольорової корекції зображення. 
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Види характерних спотворень зображення 

Розмиття зображення внаслідок руху може виникати через взаємний рух камери і об’єкта зйомки 

відносно один одного під час експозиції. Зображення буде результатом накладення зі 

зміщенням безлічі вихідних зображень. 

Чіткість зображення характеризується відтворенням дрібних деталей і визначається 

роздільною здатністю формувальної кіносистеми. Відомо, що якщо площина формованого 

зображення знаходиться у фокусі об'єктива, то пучок променів, що виходить від точки на об'єкті, 

сходиться в точку на зображенні. Натомість, при розфокусуванні, точка відтворюється у вигляді 

деякої плями, і дві близько розташовані точки на оригінальному документі зливаються одна в 

одну. Зазначимо, що величина розмиття залежить від фокусної відстані об'єктива, а також від 

відстаней від об'єктива до об'єкта і до площини формованого зображення. 

Яскравість на краях кадру спотвореного зображення залежить від яскравості об'єктів, 

розташованих поза кадром, за рахунок згортки вихідного зображення. При відновленні 

зображень, через неповну інформацію про сигнал поза кадром, виникають так звані “крайові 

ефекти”. Вплив останніх на якість відновлення в ряді випадків виявляється навіть більш 

істотним, ніж «зашумленність» зображення [3]. 

Практична частина 

Для експерименту було використано програмне забезпечення «vReveal» та кадр 90-х 

років, що має явні спотворення зображення при передаванні кольорів, чіткості та насиченості. У 

ході намагання покращення зображення було використано два способи відновлення в режимі 

програми: автоматичний та ручний. Оригінальний кадр зображення показано на рис 1,а. Після 

використання автоматичного покращення, а саме, режимів «освітлення», «автоконтраст» та 

«насиченість», маємо значне покращення зображення (Рис.1, б). Так можна зробити висновок, 

що вбудовані режими роботи програми дозволяють підвищити освітленість зображення в 

цілому, забезпечивши підвищення світлових точок на кадрі. Крім цього, ці налаштування 

дозволяють підвищити контраст зображення. Недоліком ж такого режиму, можна відзначити те, 

що для динамічних сцен програмні ресурси не дозволяють повністю видалити кольорові вади 

зображення.  

 

   а      б 
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в 

Рис. 1. Оригінальний кадр з фільму (а); кадр фільму після автоматичного налаштування 

програми (б); кадр фільму після проведення ручних налаштувань з боку користувача (в) 

У ручному режимі налаштувань з покращення зображення (рис,1 ,в) можна відзначити, що 

було досягнуто не лише підвищення яскравості але й було виправлено різкість зображення та 

баланс білого. В цілому можна сказати, що автоматичний режим не дає можливості корегування 

окремих параметрів зображення, які суб’єктивно можуть впливати на оцінку кадру – брак чи ні. 

Натомість, в ручному режимі можна досягти значного прогресу у відновленні зображення через 

те, що користувач може змінювати і такі специфічні параметри як фокус камери, стабілізація 

картинки та насиченість чорного кольору. Недоліком ж такого підходу насамперед можна 

вважати те, що таку роботу слід проводити з кожним кадром послідовності, що значно 

ускладнює за часом весь процес відновлення кінофільму. В автоматичному режимі такої 

проблеми не існує, оскільки шаблони програми діють на усю кіно послідовність одночасно. 

 

Висновки 

В статті розглянуто алгоритми та процедури покращення вихідного зображення кіно, на 

основі використання спеціалізованого програмного забезпечення vReveal. Визначено, що не 

дивлячись на значний інструментарій програми, досягти 100 відсоткової різкості зображення а ні 

в автоматичному, а ні в ручному режимі не вдається. Натомість, кольорова передача в 

зображенні, яскравість, освітленість картинки кіноряду можна значно покращити у ручному 

режимі. Наведений експеримент з відновлення зображення може бути використаний в якості 

елементу відновлення та реставрації копій кіно. 
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
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В данной статье рассмотрены особенности реализации протоколов управления 

осветительным оборудованием на примере систем DMX-512 и беспроводных систем W-

DMX. Осуществлён сравнительный анализ характеристик указанных систем. 

This article discusses about the features of implementing lighting control protocols 

using the example of DMX-512 systems and W-DMX wireless systems. A comparative analysis 

of the characteristics of these systems is carried out. 

Ключевые слова: DMX-512, беспроводной DMX, системы управления освещением, 

цифровые сети связи. 

Key words: DMX-512, Wireless DMX, lighting control system, digital communication networks. 

 

Введение 

С усовершенствованием технологий, людей начинает всё больше интересовать 

функциональность, удобство и энергосберегающие характеристики источников света. 

В качестве источников света могут использоваться галогенные лампы, люминесцентные и 

светодиодные. Светодиодные источники света наиболее широко применяются для 

сценического кинематографического искусства. Для регулировки яркости свечения 

(диммирования) обычно используется широтно-импульсная модуляция c достаточно высокой 

частотой. 

Стандарты управления источниками света пришли в кинематограф из сценического 

искусства. Раньше широко использовалась система управления освещением 0-10V, где яркость 

источника света менялась от минимальной до максимальной, пропорционально управляющему 

напряжению, которое изменялось в диапазоне от 0 до 10В. При этом любые помехи, 

действующие на линию управления, вызывали нежелательные изменения яркости источников 

света. С увеличением длины линии управления этот эффект усиливался. Также недостатком 

такого интерфейса является то, что на каждый источник света, на каждое устройство 

управления яркостью (диммер) нужен свой канал. 

Требования к повышению функциональности и удобства использования привели к замене 

аналоговых интерфейсов диммеров на цифровые. На сегодняшний день широко используются 

такие системы управления освещением как DMX512 (Digital Multiplex) [1] на основе 

стандартного промышленного интерфейса RS-485 и беспроводные системы Wireless DMX [2]. 

Рассмотрению особенностей построения таких систем и оценке критериев выбора проводного 

или беспроводного варианта реализации посвящена эта работа. 
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Характеристики стандарта DMX-512 

Физический уровень данного интерфейса базируется на стандарте RS-485. При 

построении сети на базе RS-485 все субъекты сети соединяются последовательно [3]. Для 

связи между приборами используется симметричная линия связи. Для увеличения надёжности 

работы сети волновое сопротивление всех сегментов сети должно быть одинаковым. В крайних 

точках линии связи, полученной путем последовательного соединения всех приборов, 

необходимо устанавливать согласующие резисторы (терминаторы) с сопротивлением, равным 

волновому сопротивлению сети. Терминаторы необходимы для уменьшения паразитных 

волновых процессов в линии связи. Достоинством DMX-512 является использование точно 

такой же витой пары и распайки, как в микрофонах при балансном подключении, поэтому при 

отсутствии необходимого кабеля может использоваться микрофонный. 

Сеть DMX состоит из консоли (пульта), разветвителя, трансмиттера (Т), ресивера (Р), 

осветительных устройств (1-33) и терминаторов (рис.1). 

 

Рис. 1. Структура сети DMX 

 

Каждое устройство в сети RS-485 взаимодействует с сетью при помощи драйвера, 

который реализует следующие функции: 

1. Преобразование входящей цифровой последовательности в соответствующий 

дифференциальный сигнал; 

2. Обеспечение достаточных уровней тока и напряжения для передачи 

дифференциального сигнала в соответствующую линию связи; 

3. Обеспечение управления передатчиком драйвера по сигналу высшего протокола; 

На логическом уровне протокол DMX-512 предусматривает передачу пакетов данных по 

512 байт на скорости 250 кБод. Для разделения пакетов предусмотрена пауза. Адресация 

данных в пакете осуществляется путем установки на приборе номера байта, с которого 

начинается последовательность заданного количества байт, воспринимаемых данным 

прибором. Такой подход позволяет группам приборов работать с одинаковыми данными. С 

другой стороны при увеличении количества приборов и объема используемых данных может 

возникнуть ситуация, когда 512-ти байтов недостаточно. В таких случаях используют несколько 

отдельных, не связанных между собой линий RS-485 (DMX-512).  
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Протокол DMX-512 разработан для управления сценическим оборудованием. Этот же 

протокол используется для видео-, киносъемки. Поэтому в профессиональных светодиодных 

источниках света для видео-, киносъемки есть вход DMX-512 и берется несколько каналов для 

диммирования. 

Основным недостатками протокола DMX-512, в отличие от других протоколов, которые 

базируются на RS-485, является отсутствие обратной связи. 

 

Характеристики Wireless DMX 

В некоторых случаях использования кабеля для DMX системы является непрактичным. 

Для таких ситуаций целесообразно использовать беспроводные системы [4]. При передаче 

пакетов DМХ-512 через эфир информация подвержена действию помех и искажениям. 

Поэтому, 

в отличие от проводной реализации DМХ-512, при работе через эфир посылки DМХ-512 

дополняются информацией для контроля целостности пакетов и восстановления исходной 

информации в случае частичной потери данных. Для этих целей передатчики и приемники 

строятся с использованием микроконтроллеров, которые реализуют алгоритмы контроля и 

восстановления информации. 

Первая беспроводная система DMX-512 была основана на технологии расширения 

спектра путём скачкообразного изменения частоты (FHSS) с использованием коммерческих 

беспроводных модемов. Созданные позднее системы использовали эту же технологию, но уже 

с более высокой пропускной способностью. 

Структура сети W-DMX с трансмиттером (Т) и двумя ресиверами (Р) приведена на рис.2: 

 

 

Рис. 2. Структура сети W-DMX 

 

Беспроводные сети DMX-512 могут работать на достаточно большом расстоянии (910м) 

при наличии специальных антенн, но для корректной работы со стандартными антеннами 

следует ограничиваться расстоянием 300-460м. Технологии беспроводного распределения 

сигналов управления освещением позволяют снизить время и трудоёмкость установки 

осветительного оборудования. 

Основной проблемой использования беспроводных технологий для управления 

освещением является высокая подверженность сети помехам, возникающим в окружающей 

среде естественным путем, или при взаимодействии с другими радиосистемами. 
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Беспроводная система управления осветительными приборами W-DMX™ использует 

адаптивную технологию скачкообразной перестройки частоты (AFHSS). При помощи этой 

технологии частота передачи меняется 1000 раз в секунду и таким образом происходит выбор 

каналов, которые в данный момент не используются другими устройствами в диапазоне 2,45 

ГГц. Автоматическая адаптация радиопередачи способна обеспечить передачу данных без 

помех не только для используемых осветительных приборов, но и для остальных радиосистем, 

которые находятся в непосредственной близости. 

В системе W-DMX присутствует технология защиты данных DATA-SAFE, при помощи 

которой в случае повреждения данных при передаче, они попадают в осветительный прибор 

уже в исправленном виде. 

 

Выводы 

Использование цифровых протоколов упрощает построение систем управления 

освещением. Для кино-, видеосъемки предпочтительным является использование протокола 

DMX. Это связано с тем, что большинство студийных осветительных приборов имеют 

возможность управления при помощи DMX. Также для DMX существует множество 

специализированных пультов, которые позволяют осуществлять управление в реальном 

масштабе времени и это повышает удобство использования. 

В условиях студий, где приборы находятся стационарно, используют проводные системы 

DMX-512. Системы применяются как для основного белого света, так и для цветной подсветки 

декораций, фона и другого оформления студии. 

На выездных съемках, концертах и других мероприятиях, целесообразнее использовать 

беспроводные системы Wireless DMX. Использование таких систем является практичным 

решением для ситуаций, когда необходимо обеспечить освещение сцены, или локации для 

съемки с минимальной трудоёмкостью и в условиях ограниченного времени. 

Учитывая, что программное обеспечение, пульты управления и осветительные 

устройства работают по одному стандарту DMX, можно динамично формировать схемы 

освещения, совмещая проводные системы управления освещением с беспроводными. 
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ТРЕКІНГУ КАМЕРИ ДЛЯ ЦИФРОВОГО КІНО 

 

В.С. Баран 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: 

vadymbrn@gmail.com 

 

Описано принципи роботи систем трекінгу. Досліджено, що серед інших видів 

слідкування комп’ютерний трекінг визначається простотою реалізації, адже для нього 

немає необхідності використовувати фізичні маркери на поверхні актора зйомки. 

Наведена практична реалізація трекінгу камери за допомогою програмного забезпечення 

компанії The Foundry NukeX і, на основі створеної вузлової блок-схеми та описаного 

алгоритму, визначено основні недоліки трекінгу, зокрема, знайдено, що  відсутність 

маркерів впливає на точність розрахунків слідкування, особливо, у випадках дуже 

динамічних сцен цифрового кіно.  

The principles of operation of tracking systems are described. It was found that, among 

other types of tracking, computer tracking is determined by the simplicity of implementation, 

since for him there is no need to use physical markers on the surface of the actor. The 

practical implementation of the camera tracking using Foundry NukeX software, based on the 

generated nodal block diagram and the described algorithm, identifies the main drawbacks of 

the tracking, in particular, it has been found that the absence of markers affects the accuracy 

of the calculations of the tracking, especially in cases of a very dynamic scene of digital 

cinema. 

Ключові слова: трекінг, віртуальна реальність, ефекти, цифрове кіно, камера. 

Key words: tracking, virtual reality, effects, digital cinema, camera. 

 

Вступ 

Стрімкий розвиток технологій, що застосовуються при створенні сучасних кінофільмів, 

спричинив появу нового напряму в інформаційних технологіях – область віртуальної реальності. 

Перші ідеї віртуальної реальності були викладені ще в роботі Станіслава Лема «Сумма 

технологии» («Summa technologiae») [1]. Поштовхом до бурхливого розвитку віртуальної 

реальності слугували наступні історичні винаходи: льотний «Тренажер Лінка» (1929 р.), 

експериментальний театр «Sensorama» (1957 р.), карта міста Аспен (1977 р.), система 

віртуальної реальності повного занурення «The Cave» (1992) [1]. Зрозуміло, що можливість 

такого занурення у віртуальну реальність забезпечується спеціальними пристроями введення 

інформації про користувача. Разом з тим, реалізація віртуальної реальності може призвести до 

технічних труднощів при зйомці кінофільму. Насамперед, це стосується розташування 

кінокамери, об’єкту зйомки та елементів, які створені на основі різних комп’ютерних систем 

анімації та моделювання. Наприклад, напрямок переміщення камери при зйомці може бути 
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фізично неможливо реалізувати, або камера є завадою для актора, або камера може потрапити 

в кадр, при цьому зіпсувавши його. З цією метою слід виробити підхід, який би ці нюанси 

повністю враховував.  

Метою статті є розгляд передової системи комп’ютерного трекінгу, з формулюванням при 

цьому основних недоліків, які має даний вид слідкування, на основі створеної моделі у 

програмному середовищі Nuke.     

 

Системи трекінгу 

Одним з важливих пристроїв введення інформації про користувача у віртуальній 

реальності є система трекінгу, оскільки саме вона може забезпечувати взаємодію останнього з 

віртуальним світом. Вона також використовується для введення інформації про об’єкти зйомки в 

цифровому кіно. Сьогодні використовується технологія відслідковування тривимірного руху 

камери за допомогою зчитування інформації з кожного кадру, які відзняті спеціальним чином з 

використанням маркерів [2].  

Системи трекінгу бувають різних видів, в залежності від технології маркерів, і найбільш 

розповсюдженими серед них є наступні: електромагнітні, оптичні та ультразвукові. Враховуючи 

недоліки та переваги кожного з виду систем слідкування [3], зазвичай використовують їх 

комбінацію. Поєднують також між собою системи, які дозволяють позбутися недоліків одне 

одного. 

Натомість існує вид трекінгу, що виконується суто за допомогою комп’ютера та 

спеціального програмного забезпечення, без використання фізичних маркерів. Замість них у 

програмі відслідковують точки (пікселі) на вихідному відео.  

 

Експеримент з трекінгом камери 

Для прикладу, скористаємося програмним забезпеченням компанії The Foundry Nuke 10.5 

v2, а саме пакетом NukeX. У наведеному нижче прикладі, спробуємо накласти стороннє 

зображення на відео (у нашому випадку – екран монітора, рис.1) так, щоб воно переміщувалося 

відповідно до руху камери. 

 

Рис. 1. Вихідне відео 

 

У середовищі програми NukeX всі вузли підключаються до вузла Viewer (позначено як 

Viewer1 на рис.2), який виводить зображення на екран. Для початку, за допомогою вузла Read 
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(Read1 на рис.2), завантажимо кіносеквенцію. Далі, використовуючи той же вузол Read (Read2 

на рис.2), завантажимо допоміжне зображення, яке необхідно накласти як маску. Щоб картинка 

з’явилася на відео, додаємо для неї альфа-канал за допомогою Add (AddChannels1 на рис.2). 

Потім підлаштовуємо параметри зображення під налаштування самого проекту, використавши 

ефект Reforamt (Reformat1 на рис.2).  

Далі необхідно об’єднати картинку та відео за допомогою Merge (Merge1 на рис.2), щоб 

вони відображалися разом. Після цього треба відредагувати картинку так, щоб вона помістилася 

на екран ноутбука (рис.1). Для цього використаємо CornerPin (CornerPin2D1 на рис.2.). Слід 

зазначити, що недолік даного ефекту полягає в складності ручного редагування.  

 

 

Рис. 2. Дерево вузлів 

 

Щоб провести трекінг, скористаємося вузлом Tracker (Tracker1 на рис.2). Створимо 

декілька трекерів та розташуємо їх в контрастних місцях (позначені квадратами на екрані 

ноутбука на рис.3). Чотирьох трекерів буде цілком  достатньо. 

 

 

Рис. 3. Розташування трекерів 

 

Далі запустимо функцію прорахунку параметрів положення та обертання для кожного з 

них. Отримані результати прив’яжемо до вузла CornerPin2D1. Таким чином, у підсумку 

експерименту, ми отримали зображення, яке прив’язане до переміщення камери в відео. 
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Недоліком даного методу є те, що він підходить лише для трекінгу нескладних 2D об’єктів. 

Так, коли постає завдання відслідкувати складну 3D сцену, потрібно набагато більше 

додаткових ефектів та точок-трекерів (маркерів). Окрім того, збільшуються вимоги до апаратної 

частини комп’ютера. Також, незважаючи на всі переваги комп’ютерного трекування, у деяких 

випадках краще застосовувати слідкування з реальними маркерами, що розташовані на акторі 

чи об’єкті. Це дозволяє забезпечити більш точні розрахунки слідкування. 

 

Висновки 

Досліджено, що серед інших видів трекінгу, комп’ютерний трекінг вирізняється простотою 

реалізації, адже для нього немає необхідності використовувати фізичні маркери на поверхні 

актора зйомки. Наведена практична реалізація трекінгу камери за допомогою програмного 

забезпечення компанії The Foundry NukeX і, на основі створеної вузлової блок-схеми та 

описаного алгоритму, визначено основні недоліки трекінгу, зокрема, знайдено, що  відсутність 

маркерів впливає на точність розрахунків слідкування, особливо, у випадках дуже динамічних 

сцен цифрового кіно. 
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ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ GAN ТРАНЗИСТОРІВ У ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОМУ ТА 

ПІДСИЛЮВАЛЬНОМУ ОБЛАДНАННІ 

 

Г. О. Борисов 
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У статі розглянуто особливості GaN транзисторів та підсилювачів, побудованих на 

їх основі. Показано переваги використання GaN транзисторів в підсилювачах потужності 

та в підсилювачах класу D. 

In the article the features of GaN transistors and amplifiers built on their basis are 

considered. The advantages of using GaN transistors in power amplifiers and in class D 

amplifiers are shown. 

Ключові слова: GaN транзистор, підсилювач потужності, НВЧ підсилювачі. 

Key words: GaN transistor, power amplifier, microwave amplifiers. 

 

Вступ 

Революційним досягненням в розвитку потужних компонентів НВЧ стала поява 

широкозонних напівпровідникових матеріалів, таких як карбід кремнію (SiC), нітрид галію (GaN), 

нітрид алюмінію та інші, а також приладів на їх основі. Це призвело до появи на ринку 

напівпровідникових елементів нітрид галієвих транзисторів, які наразі широко використовуються 

у телекомунікаційному та підсилювальному обладнані. Ці транзистори мають ряд значних 

переваг, таких як: висока частота перемикання, низький температурний опір, малі втрати в 

статичному режимі, висока радіаційна стійкість. 

Мета роботи - виконати порівняльний аналіз підсилювачів, побудованих на основі Si, 

GaAs та GaN, транзисторів, та запропонувати рекомендації щодо їх використання. 

 

Порівняльні характеристики напівпровідникових матеріалів транзисторів 

Максимальна ширина забороненої зони GaN транзистора (в 3 рази більше, ніж у 

кремнієвого) обумовлює можливість роботи при високих рівнях температури і радіації. 

Теоретично, такі транзистори з шириною забороненої зони 3,5 еВ повинні зберігати 

працездатність при температурах до 500°С. На практиці ж в даний час максимальна 

температура стабільної роботи транзисторів, виготовлених на підкладках з карбіду кремнію, 

становить понад 200°С [1]. Завдяки цим властивостям GaN транзистори витримують більш 

жорсткі умовах експлуатації. 

В таблиці 1 наведено характеристики різних типів напівпровідникових матеріалів, що 

використовуються для виробництва транзисторів. Як видно з таблиці, матеріали, вироблені на 

основі GaN та SiC технологій, мають кращі характеристики. Але SiC технологія більш дорога. 
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Таблиця 1. Фізичні параметри напівпровідникових матеріалів транзисторів 

Характеристики матеріалу Si GaAs SiC GaN 
     

Ширина забороненої зони, еВ 1,1 1,4 3,2 3,5 
     

Критична напруженість електричного поля, *106 В/см 0,3 0,4 3 3,3 
     

Теплопровідність, Вт/м*K 1,5 0,5 4,9 >1,5 
     

Рухливість електронів, см²/В*с 1350 8050 700 2000 
     

Дрейфова швидкість насичення електронів, *107 см/с 1,0 2,0 2,0 2,7 
     

 

Порівняння підсилювачів 

Раніше для радарів з активною фазованою антенною решіткою (АФАР) підсилювачі 

виготовлялись на базі GaAs-технології. Але вона має більш низьку густину потужності (0.5-1.5 

Вт/мм) в порівнянні з GaN технологією (4.0-8.0 Вт/мм) [2]. 

Висока густина потужності НВЧ транзисторів, виконаних по GaN технології дозволяє істотно 

зменшити габарити і вагу твердотільного підсилювача радара, що дуже важливо для авіаційних і 

космічних застосувань, де необхідна мінімізація ваги і габаритів радарів, в тому числі радарів з 

АФАР. Наприклад, замість п'яти GaAs підсилювачів можна застосувати тільки один GaN 

підсилювач, що забезпечує набагато кращі технічні характеристики виробу в цілому. 

Коефіцієнт теплопровідності матеріалу GaN в 8-10 разів вище, ніж у GaAs, що дозволяє 

забезпечити краще і швидке відведення тепла від чіпа MMIC (Monolithic microwave integrated 

circuit) і більш високу густина потужності. Актуальним є вирішення задачі виробництва систем 

зв'язку і радарів на базі нових продуктів GaN для частотних діапазонів C, X, Ku. Твердотільні 

підсилювачі та інші вироби на базі GaN технології відкривають широкі перспективи для розробки 

новітніх пристроїв та модернізації вже працюючих виробів в важливих частотних діапазонах 1-4 

ГГц, 2-6 ГГц, 4-12 ГГц, 6-18 ГГц, 2-20 ГГц. GaN технологія поступово займає своє місце на ринку 

військових і космічних систем і зможе замінити частину GaAs MMIC продуктів в приймально-

передавальних модулях АФАР сантиметрового і міліметрового діапазонів. Вже освоєно GaN-

прилади L, S, SHF діапазони довжин хвиль [2]. 

Для оцінки переваги підсилювачів побудованих на GaN технології, в таблиці 3 наведено 

фізичні параметри підсилювачів потужності Si, GaAs та GaN з точки зору вихідної потужності та 

показників ефективності [3]. 

 

Таблиця 2. Фізичні параметри підсилювачів потужності Si, GaAs та GaN 

Підсилювач Вихідна Енергоефе- Центральна Технологія 

 потужність (дБм) ктивність частота підсилювача 

  (%) (GHz)  
     

1 14.5 50 1.9 Si LDMOS 
     

2 54.5 25 2.2 Si LDMOS 
     

3 35 65 2.55 GaAs HFET 
     

4 17 33 1.6 GaAs HFET 
     

5 43 80 3.65 GaN HEMT 
     



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 353 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

Короткий опис підсилювачів, наведених в першій колонці таблиці. 

1 – широкосмуговий підсилювач для базових станцій потужністю 10 Вт. 

2 – широкосмуговий підсилювач потужності з високою лінійністю для сучасних систем 

бездротового зв'язку потужністю 4 Вт. 

3 – 2,5 ГГц підсилювач класу E потужністю 3 Вт. 

4 – 1.2 - 2.0 ГГц смуговий каскодний підсилювач потужності MMIC. 

5 – 3,5 - 3,8 ГГц підсилювач класу E потужністю 20 Вт. 

Таким чином застосування саме GaN транзисторів обумовлена рядом переваг такими як: 

 простота і дешевизна реалізації потужних підсилювачів; 

 простота отримання широких смуг посилення; 

 перекриття одним потужним підсилювачем декількох піддіапазонів станції; 

 зниження енергоспоживання виробу (радара) і пов'язаних з ним витрат; 

 зменшення складності і вартості систем охолодження; 

 

Порівняння звукових підсилювачів класу D на GaN та Si транзисторах 

Наразі в професійній звукотехніці підсилювачі класу D витіснили підсилювачі інших видів 

завдяки високому ККД та кращим вагово-габаритним показникам. Така ж тенденція існує і в 

автомобільній аудіоапаратурі. Використання GaN транзисторів в звукових підсилювачах класу D 

має суттєві переваги. Перехід на більш високі робочі частоти завдяки використанню GaN 

транзисторів дозволяє зменшити габарити та масу підсилювачів не знижуючи якісних показників. 

Одним з ключових параметрів підсилювача звуку є коефіцієнт нелінійних спотворень (КНС). 
 

 

Рис. 1. Залежність КНС від частоти при вихідній потужності 10 Вт для різних 

частот перемикання. 

 

В роботі [4] виконано експериментальне порівняння підсилювачів класу D, побудованих на 

GaN та Si транзисторах за декількома параметрами. На рис. 1 наведені криві коефіцієнта 
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нелінійних спотворень в залежності від частоти для підсилювачів на GaN та Si транзисторах при 

однаковій вихідній потужності. 

Як можна побачити з графіків з ростом частоти зростає КНС. Це пов’язано з затримками у 

колах зворотного керування та не ідеальністю форми вихідної напруги. Враховуючи те, що GaN 

транзистори витрачають менший час на перемикання і завдяки цьому можуть працювати на 

більш високих частотах, відповідний підсилювач має менший КНС, навіть працюючи на частоті в 

четверо більшій, ніж підсилювач на Si транзисторах. Також підсилювач на GaN транзисторах 

має більшу вихідну потужність при однаковому КНС з підсилювачем на Si транзисторах, 

працюючи на більш високій частоті перемикання. Таким чином переваги GaN технології 

очевидні і для звукових підсилювачів класу D. 

 

Висновки 

GaN транзистори мають кращі характеристикам ніж традиційні кремнієві транзистори та 

GaAs транзистори. Вони працюють в широкому діапазоні частот і забезпечують більшу 

максимальну потужність. Також вони можуть працювати при високих рівнях радіації і більш 

високих температурах. 

В результаті порівняння підсилювачів з використанням технологій Si, GaAs та GaN 

встановлено, що підсилювачі, побудовані на GaN транзисторах мають вищий ККД, навіть 

працюючи на більш високих частотах. 

В результаті порівняння звукових підсилювачів які виконані на GaN та Si транзисторах 

встановлено, що підсилювачі на GaN транзисторах мають менший коефіцієнт нелінійних 

спотворень та більшу вихідну потужність. Ці переваги звукових підсилювачів, виконаних з 

використанням GaN технології, роблять їх одними з найбільш конкурентних на аудіо ринку. 

Таким чином GaN технологія є найбільш перспективною для широкого застосування. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ ВІД АТАК  
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В статті розглянуто спосіб налаштування механізмів захисту в комутованих 

локальних телекомунікаційних мережах від атак на канальному рівні, а також 

проаналізовано значення і принцип роботи механізму port security sticky для статичного 

методу формування МАС-адрес. Наведено фрагмент схем мережі банківської установи в 

середовищі Cisco Packet Tracer, для якої сформульовано алгоритм послідовних дій з 

забезпечення захисту комутаторів мережі на канальному рівні. Визначено основні 

режими роботи комутатора у випадку, коли безпека мережі в цілому вже порушена. 

Знайдено, що зокрема у динамічно змінної мережевої інфраструктури рекомендується 

обмежуватися одною MAC-адресою для порту комутатора і використовувати режим 

protect. 

The article deals with the way of setting up protection mechanisms in switching local 

telecommunication networks from attack at the channel level, as well as analyzing the value 

and principle of the operation of the port security sticky mechanism for the static method of 

forming MAC addresses. The fragment of banking network schemas in the Cisco Packet Tracer 

program is presented, for which the algorithm of sequential actions for ensuring the protection 

of network switches at the channel level is formulated. The basic modes of operation of the 

switch are defined in the case when the security of the network as a whole has already been 

violated. It is found that in particular in dynamically changing network infrastructure, it is 

recommended to limit one MAC address to the switch port and use protection mode. 

Ключові слова: комутатор, мережа, захист, порт, алгоритм. 

Key words: switch, network, protection, port, algorithm. 

 

Вступ 

На сьогодні будь-яка банківська установа для обслуговування клієнтів має розгалужену 

телекомунікаційну обчислювальну комутовану мережу і вочевидь захист інформації є 

пріоритетним завданням: витік конфіденційних даних, знищення, спотворення інформації, 

розкрадання коштів з рахунків клієнтів, збій і відмова комп'ютерних систем - ось ті ризики, які 

несуть з собою віруси, шкідливі програми і атаки хакерів. У зв'язку з цим, завдання повного 

контролю доступу у всесвітню мережу Інтернет та захисту корпоративної локальної мережі 

фінансових інститутів набуває особливого актуального значення. Разом з тим, з точку зору 

безпеки даних в мережі є нагальним питання запобігання підключення чужих пристроїв. Так, 
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перед введенням комутатора в експлуатацію у складі комутованої мережі необхідно перш за все 

забезпечити безпеку всіх портів (інтерфейсів) комутатора [1]. 

Метою статті є розгляд способу і відповідного алгоритму захисту фізичних портів 

комутаторів, які входять у структуру комутованої обчислювальної мережі, і через які зазвичай 

проходять конфіденційні дані клієнтів банківської установи. 

 

Функція комутатора Port Security 

Одним зі способів захисту портів комутатора, який підключено до локальної мережі 

установи  є використання функції безпеки портів пристрою (функція Port Security) [2-3]. 

PortSecurity - функція комутатора, яка дозволяє вказати MAC-адреси пристроїв, яким дозволено 

передавати дані через порт. Ця функція обмежує кількість допустимих МАС-адрес на один порт, 

а також дозволяє надати їм доступ для МАС-адрес санкціонованих пристроїв і забороняє доступ 

для інших МАС-адрес. Для того щоб дозволити доступ одній або декільком МАС-адресам, 

необхідно налаштувати функцію безпеки портів. У разі якщо кількість дозволених МАС-адрес на 

порті обмежена до одного, до цього порту може підключитися тільки пристрій з цією конкретною 

МАС-адресою. Якщо порт налаштований як захищений і досягнуто максимальну кількість МАС-

адрес, будь-які додаткові спроби підключення з невідомої адреси призведуть до порушення 

безпеки. 

Додатковим механізмом формування списку MAC-адрес є механізм sticky. Режим 

називається «липким» (sticky), так як адреси як би прилипають до порту, після чого «відліпити» 

їх може тільки адміністратор - вручну. Sticky MAC-адреси можуть бути статично налаштовані 

або динамічно вивчені, вони зберігаються в таблиці адрес і додаються в поточну конфігурацію 

комутатора. Якщо ці адреси збережені в файлі конфігурації, після перезавантаження 

комутатора, їх не треба заново перенастроювати. 

 

Захищені режими роботи комутатора  

Разом з тим, для системного адміністратора мережі може виникнути ситуація, коли 

безпека порушена і до порту звертається адрес більше, ніж прописано через функцію port 

security. Для розв’язання цієї проблеми в сучасних комутаторах на канальному рівні реалізовано 

три режими:  

-   режим захисту Protect. Кадр з новою МАС адресою ігнорується, а все інше продовжує 

працювати. Режим добрий тим, що порт продовжує працювати, але недолік його  у 

тому, що адміністратор швидше за все ніколи не дізнається, що в його мережі 

відбуваються такі дивні речі; 

-   режим захисту Restict. Кадр відкидається комутатором, збільшується лічильник 

порушень порту і генерується відповідне SNMP-повідомлення; 

-   режим захисту Shutdown. Це означає, що порт відключається. Це не зовсім добре з 

точки зору відмовостійкості мережі, але при цьому зловмисник не зможе продовжити 

свої експерименти з дослідження мережі до тих пір поки вручну не буде ввімкнено  

порт. 
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Аналізуючи наведені режими, можна відзначити, що у динамічно змінної мережевої 

інфраструктури рекомендується обмежуватися одною MAC-адресою для порту комутатора і 

використовувати режим protect, в серверних групах - статично задавати списки MAC-адрес і 

використовувати режим shutdown, в VoIP-сегментах - обмежуватися двома або трьома MAC-

адресами з активізація режиму restrict.  

Для прикладу в рамках дослідження наведемо фрагмент комутованої мережі банку (рис.1) 

і через інструменти середовища програми Cisco Packet Tracer. Отже, фрагмент мережі буде 

складатись з 4 комутаторів та серверу, де розміщені облікові дані користувачів банківської 

установи. До комутаторів підключено 6 робочих станцій, і з них працівники установи мають 

доступ даних клієнтів банків. Визначимо на основі наведеної топологічної схеми кроки, які 

дозволяють значно підвищити безпеку мережі.       

 

 

Рис. 1. Фрагмент комутованої мережі 

 

В середовищі програми Packet Tracer слід послідовно виконати наступні кроки, при цьому 

самі команди налаштування не наводимо з метою зменшення об’єму статті. 

Крок 1. На комутаторі рівня доступу SW4-3 налаштувати механізм port security в 

динамічному режимі для робочих станцій. 

Крок 2. Виконати аналогічні налаштування механізму port security на комутаторах SW4-2 

та SW4-4 

Крок 3. На комутаторі рівня ядра-розподілу SW4-1 налаштувати механізм port security в 

статичному режимі з прив'язкою до заданої MAC-адреси для порту FastEthernet0 / 4. 

Крок 4. На комутаторі рівня ядра-розподілу SW4-1 налаштувати механізм port security в 

статичному режимі з опцією sticky для порту FastEthernet0 / 5. 

Крок 5. Перевірити коректність налаштувань механізму безпеки port security комутаторів 

мережі шляхом моделювання атаки типу MAC-spoofing. Задати MAC-адресу робочої станції, 
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підключений до порту комутатора зі статичним методом формування списку MAC-адрес, 

невідповідний вимогам політики безпеки. Переконатися в перекладі порту комутатора в режим 

shutdown або protect. 

 

Висновки 

В статті розглянуто спосіб налаштування механізмів захисту в комутованих локальних 

телекомунікаційних мережах від атак на канальному рівні, а також проаналізовано значення і 

принцип роботи механізму port security sticky для статичного методу формування МАС-адрес. 

Наведено фрагмент схем мережі банківської установи в середовищі Cisco Packet Tracer, для 

якої сформульовано алгоритм послідовних дій з забезпечення захисту комутаторів мережі на 

канальному рівні. Визначено основні режими роботи комутатора у випадку, коли безпека мережі 

в цілому вже порушена. Знайдено, що зокрема у динамічно змінної мережевої інфраструктури 

рекомендується обмежуватися одною MAC-адресою для порту комутатора і використовувати 

режим protect. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ 3D-ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ 

СУЧАСНОГО ЦИФРОВОГО КІНО 

 

Орлов Б.В. 

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: bogdanorlov@ukr.net 

 

Засобами програмного середовища Cinema4D визначено головні передумови до 

впровадження об'ємних елементів у відзнятий кіноряд. Проаналізована базова 

блок-схема, яка пояснює алгоритм створення 3D-сцени для кіно послідовності. 

Проведена програмна перевірка алгоритму та визначено ключові принципи її адаптації 

для засобів кіно. В рамках експерименту визначено програмні можливості 3D-камери на 

тестовому зображенні. 

The main preconditions for the Cinema4D software environment are the introduction of 

bulky elements in the filmed film. The basic analysis is analyzed a block diagram that explains 

the algorithm for creating a 3D scene for movie sequences. Program validation of the algorithm 

is carried out and key principles of its adaptation for the means of cinema are defined. As part 

of the experiment, the 3D capabilities of the test image are defined. 

Ключові слова: кіно, матеріал, камера, зображення, елемент. 

Key words: movie, material, camera, image, element. 

 

Вступ 

Реклама є одним з головних рушіїв прогресу у сфері використання сучасних технологій з 

метою просування товарів та послуг на ринку. Як правило, ефективність рекламного 

повідомлення визначається співвідношенням між витратами на рекламну кампанію та 

прибутком від продажів товарів, що рекламуються. Через стрімкий розвиток анімаційних 

комп’ютерних технологій, витрати на виробництво рекламного відеоролика можна занчно 

скоротити [1]. Тобто на сьогодні наявні нові можливості виконання складної анімації руху 

об'єктів, частинок і моделей. Відомо, що наразі найбільш популярний спосіб створення 

анімаційних роликів, фільмів і мультфільмів - технологія використання комп'ютерної графіки [2]. 

Крім цього, останнім часом в сфері відеомонтажу стає популярною і технологія motion design, 

яка поєднує розробку та створення анімованих відеороліків, які поєднують класичну двовимірну 

анімацію, 3D- анімацію, 2D-графіку і 3D-графіку [3]. 

Motion design - це технологія “оживлення” графіки засобами та інструментами анімації, 

які доступні користувачу в спеціалізованій програмі, і являє собою розроблення анімованих 

відеороликів, які є прикладом “поєднання” у відеоряді графічного дизайну і динамічною 

анімованої графіки. В технології Motion design передбачено можливість застосувати різноманітні 

технології та прийоми, на основі котрих можливо створити і візуалізувати будь-який проект зі 

сфери реклами, медіаресурсів, теледизайну. Дана технологія створення «дизайну в русі» 
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найчастіше застосовується при створенні: рекламного контента для Інтернету та телебачення, 

зокрема для створення заставок новин і телевізійних передач; «цифрових декорацій» для 

концертів і презентацій; корпоративної айдентики; спецефектів і титрів для кінофільмів і багато 

іншого.  

При створенні цифрового кіно виникає необхідність додати у вже відзнятий матеріал 

різні 3D елементи, лейбли, банери, рекламну інформацію, тощо. Ці елементи можуть мати і 

об’ємний вигляд. Для реалізації цього комплексного підходу слід створити окрему 3D сцену, 

наприклад засобами програмного забезпечення  Cinema4D. 

Метою статті є розроблення алгоритму додавання 3D-елементів до відзнятого раніше 

аудіовізуального матеріалу, який б дозволив у подальшому  розробникам у сфері виробництва 

складових рекламного контента для Інтернету та телебачення значно скоротити технологічний 

час на виготовлення рекламної продукції та сприяв би спрощенню та удосконаленню існуючих 

підходів до створення графічних аудіовізуальних матеріалів для наповнення ресурсів мережі 

Інтернет.       

 

Алгоритм додавання рекламного 3D зображення в кіноряд 

Для проведення аналізу можливостей програмного забезпечення Cinema4d задля 

створення 3D сцени та її адаптації у 2D зображення було створено типовий алгоритм додавання 

3D-елементу (рис.1). У ході проведеного аналізу було визначено характерні особливості ланок 

цього алгоритму на розглянутому окремо прикладі обробки та додавання тестового зображення.  

 

Рис. 1. Блок-схема алгоритму додавання 3D зображення 

 

Налаштування рендеру. Для створення реальності оточення було увімкнено ефект 

«глобального освітлення» і «оклюзії оточення» через вікно налаштування рендеру. Також були 

задані розміри вхідного зображення. 
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Налаштування камери. Це ключовий момент адаптації 3D об’єкта в сцену. Відомо, що 

програмне забезпечення Cinema4d має потужний інструмент калібрування камери відповідно до 

тої камери на яку був відзнятий кадр. Так, для калібрування осей простору на фотографії були 

позначені лінії відповідного кольору (x – червоний, y – зелений, z - синій). 

Налаштування сцени. На данному етапі були створені об’єкти «неба» і «землі» з тегом 

«композитинг», які в програмі відображають поводження реального світу. Для «землі» було 

встановлено відображення фронтальної текстури, що є нашою картинкою, а об’єкт «небо» був 

схований для відображення камерою. 

Додавання 3D-об’єкта. Був доданий і розміщений в сцені об’єкт музичного піаніно, 

знайденого в мережі Інтернет.  

Налаштування світла. Для освітлення сцени було використане джерело світла типу 

«небо», яке було повернуто під кутом, що відповідає оригіналу фото. Також були налаштовані 

параметри світла і тіні для придання реалістичності. 

Рендеринг зображення. Рендеринг є фінальним етапом обробки зображення, і в 

результаті  було отримано композитне зображення, яке показано на рис 2. 

  

                         а                                                                                  б 

Рис. 2. Вихідне зображення (а) та зображення з доданим 3D об’єктом (б) 

 

Висновки 

В ході проведеного дослідження була виконана перевірка алгоритму створення 3D сцени 

та її адаптація у 2D зображення. Додаткового розглянуто головні передумови до впровадження 

комп’ютерної графіки в кіно, на телебаченні та в рекламі через проведений аналіз ланок 

алгоритму з 6 ключових етапів додавання 3D зображення в 2D-контент. Визначено основні 

моменти побудови сцени такі як: оточення, освітлення, положення камери в просторі, 

налаштування камери та рендеринг остаточного зображення. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
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У даній роботі розглянуті технології, що представляють системи змішаної та 

віртуальної реальності. Здійснено порівняння технологій. 

In this article technologies that represent systems of mixed and virtual reality are 

considered. Comparison of technologies is made. 

Ключові слова: Змішана реальність, віртуальна реальність, HolloLence 

Key words: Mixed reality, virtual reality, HolloLence 

 

Вступ 

Багато років людей цікавила можливість створення технологій, що дозволять фізичним і 

цифровим об`єктам взаємодіяти у реальному часі. Таким чином утворились декілька напрямків 

у технологічному здійсненні цієї мети. Одними із найбільш прогресивних є віртуальна та 

змішана реальність [1]. 

Віртуальна реальність взаємодіючи із органами чуття людини через шолом та спеціальні 

рукавички, переносить користувача у створений технічними засобами світ. Таким чином 

забираючи можливість контактувати із реальним світом через зорову систему. Змішана 

реальність навпаки – додає до реального світу цифрове наповнення, поєднуючи його у 

реальному часі. Зображення , яке проектується на екрани, що знаходяться перед очима, 

сприймається як проекція що взаємодіє з предметами, не лишаючи можливості сприймати світ 

очима. 

Мета цієї роботи - порівняння технологій змішаної та віртуальної реальності та 

визначення сфер їх застосування.  

 

Microsoft HolloLens 

Microsoft HolloLens - це перший автономний голографічний комп`ютер, що дозволяє поєднати 

цифровий контент та голограми з світом у режимі реального часу (рис. 1). 

  

Рис 1 – Microsoft HolloLence 
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Створення змішаної реальності відбувається за допомогою так званого "інерційного 

вимірювального блока" , що включає в себе акселерометр, гіроскоп і магнітометр та чотирьох 

камерах сканування глибини , по дві з кожного боку. 

На екрани зображення виводять рідкокристалічні проектори, із співвідношенням сторін 

16:9, які виробник називає "світловими двигунами", формують зображення що проходить через 

візуалізуючу оптику, хвилевід " combiner", пристрій, що поєднує проекцію та зображення 

реального світу та дифракційні решітки. Лінзи мають три шари – для синього зеленого та 

червоного , кожен з яких має свої дифракційні властивості. Використовуючи передавальні 

функції голови (HRTF - Head-related Transfer Function) HolloLens генерує біноуральний звук, що 

імітує напрям звуку утвореного цифровою голограмою [2]. 

Системне забезпечення базується на 32-розрядній операційній системі Windows 

Holographic. За сканування зображення відповідає система, що реалізована на технології Kinect. 

Для цього дві пари камер, у кожній з яких одна камера глибини, що складається з 

інфрачервоного проектора поєднаного з монохромною CMOS матрицею, кольорова камера та 

мікрофонна решітка. 

Інфрачервоний датчик складає карту з кольорового градієнту: від білого кольору 

(найближчі предмети) до синього (найвіддаленіші предмети). 

Головною перевагою цього приладу – є поєднання цифрового світу з дійсним у режимі 

реального часу , тобто у реальному світі ,для твого сприйняття з`являться цифрове наповнення. 

 

 

Рис 2 – Проекція різних систем людини 

 

Основними напрямками використання технології є: 

Демонстрація складних макетів та конструкцій у масштабі і швидке відновлення 3D 

моделей із різних програм. 

Онлайн моделювання будь-яких систем. Наприклад, модернізація комплектацій машини 

прямо під час придбання у салоні або тюнінг. 

Удосконалення роботи поліцейських. Можливість використовувати цифрові маркери та 3D 

макети на місці злочину, відтворення картини подій, прямий доступ до усіх баз що поєднані 

мережею. 
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Онлайн відео-уроки – дають нові можливості для дистанційного навчання студентів з 

різних країн світу. Миттєвий доступ до будь-якого викладача, та розмова у режимі реального 

часу тепер реальні. 

Можливість відтворювати повноцінні голографічні макети у медицині, на приклад: 

Хірурги використовують тривимірні анатомічні голограми, щоб планувати складні операції 

[3], а також допомагають пацієнтам отримати чітку картину та краще розуміти анатомію 

тіла рис.2. 

 

Віртуальна реальність 

У віртуальній реальності людину переміщують у створений технічними засобами 

віртуальний світ, у якому взаємодія із його частинами здійснюється за допомогою шолому та 

додаткових рукавичок, з датчиками, що створюють імпульси при контакті із предметами 

віртуального світу. 

Шолом обмежує поле зору, і зображення що виводиться на екран сприймається як 

реальний світ. Працює система або на базі Android, або на спеціальних операційних системах. 

Помітним мінусом такої технології є велика втомлюваність очей, при багаточасовому 

використанні. 

 

Рис. 3 – Система віртуальної реальності 

На відміну від змішаної реальності, віртуальна дає можливість відтворювати будь-який 

анімаційний та відео- контент. 

Основними напрямками використання технології є: 

 Через дію на органи відчуттів її широко використовують для підготовки військових 

різних напрямів. 

 Також використовуються у медичних закладах, для вивчення томографічних знімків. 

 Широке застосування вона знайшла у сфері створення аудіо-візуального контенту. 

Відео зйомка отримала новий спектр можливостей для подальшого розвитку. 

Технологія (360-відео) дозволяє змінювати ракурс на усі 360 градусів , 

 Ігри, що дозволяють повністю замістити реальне сприйняття віртуальним. 

 географічні карти, з можливістю панорамного перегляду різних куточків світу. 

Результати порівняльного аналізу звелено в таблицю 1. 
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз технологій змішаної та віртуальної реальності. 

Критерій Змішана реальність Віртуальна реальність 
   

Операційна система Windows Android 
   

Зоровий контакт з оточенням Присутній Відсутній 
   

Звук Біноуральний Багатоканальний акустичний 
   

Зорове навантаження при Помірне Надмірне 

тривалому використанні   
   

Відчуття реальності Присутнє Майже відсутнє 
   

Панорамне зображення Усебічне Усебічне 
   

 

Висновки 

На підставі здійсненого огляду технологій, можна зробити висновок, що технології змішаної 

реальності поєднують у собі доповнену реальність і доповнену віртуальність розширюючи свій 

потенціал у використанні. На даний момент технологія є більш прогресивною ніж віртуальна. 

Системи взаємодії на органи людського відчуття схожі, але не є однаковими. При 

тривалому використанні HolloLence менше втомлюють очі та не впливають сильною мірою на 

опорно-рухову систему. 

Спектр застосування у технологій схожий, та більше перспективу має все ж технологія 

змішаної реальності, саме через можливість поєднання реального світу із цифровим. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
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статті розглянуто проблему пошуку оптимального варіанту для визначення необхідних 

показників якості мультимедійних даних та проаналізовано особливості визначення параметрів 

відео контенту. Дослідження присвячено аналізу достовірності результатів оцінювання 

характеристик аудіовізуальної інформації за допомогою суб’єктивних методів шляхом порівняння 

таких результатів з показниками якості, отриманих під час визначення метрик об’єктивними 

методами. Особливу увагу зосереджено на особливостях та принципах оцінювання 

відеопослідовностей за допомогою різних алгоритмів, їх параметрах, цілях та ефективності роботи 

експертних груп. 

The article is considered problem of finding the optimal variant for determining the required quality 

indicators of multim edia data and analyzes the peculiarities of determining the parameters of video 

content. The research is devoted to the analysis of the reliability of the results of evaluating the 

characteristics of audiovisual information by means of subjective methods by comparing such results 

with the quality indicators obtained during the determination of metrics by objective methods. Particular 

attention is focused on features and principles of video sequencing evaluation using various algorithms, 

their parameters, goals and expert groups effeciency. 

Ключові слова: аудіовізуальна інформація, метрика, якість медіаконтенту, коефіцієнт Пірсона, 

системи стиснення, відеопотік. 

Key words: audiovisual information, metric, media quality, Pearson coefficient, compression system, 

videostream. 

 

Вступ 

Розвиток суспільства та рівень технологічного прогресу досягли такого етапу, коли мультимедіа 

контент займає вирішальну роль у процесі розвитку та формування особистості. Таким чином на етапі 

формування аудіовізуальної інформації досить важливим завданням є досягнення максимально хорошої 

якості для сприйняття споживачем з урахуванням особливостей каналів розповсюдження такої інформації. 

Для оптимізації параметрів потоку до можливостей каналу передавання відеодані підлягають обробленню 

(стисненню за певними форматами та підлаштуванню під необхідні характеристики потоку), що може 

спричиняти погіршення якості зображення та звуку. Завдання оцінювання якості мультимедіа контенту 

вирішують за допомогою певних методів та алгоритмів (суб’єктивних експертних оцінок та об’єктивних 

метрик). Метою здійснення роботи є дослідження особливостей оцінювання відео даних та аналіз 

кореляції між значеннями об’єктивних метрик та суб’єктивних оцінок показників якості аудіовізуального 

контенту. 

 

Основна частина 

аудіовізуальних сигналах дані про відео і звук подано дискретними значеннями величин, таким 

чином у результаті процесів оброблення сигналу на етапах його формування та розповсюдження 

відбуваються втрати частини такої інформації, що призводить до пониження якісних показників 
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відтворюваного матеріалу [1]. Вимірювання візуальної якості за допомогою об’єктивних критеріїв дає точні 

результати, але поки не існує об’єктивних систем вимірювання, які повністю відтворювали б суб’єктивний 

досвід спостереження відеозображення людиною. 

На першому етапі аналізу результатів суб’єктивного аналізу обчислюють середнє значення оцінок 

для всіх тестових сесій (для кожної окремо) ujkr: 

N

jkr ijkr

j

u u
N 1

1



   (1) 

для яких: і – номер експерта, j – номер тестової сесії, k – номер зображення, r – кількість повторень, 

N – загальна кількість експертів. Такі оцінки мають належати певному інтервалу, який прийнято називати 

довірчим, що залежить від стандартного відхилення. Розглянемо той випадок, за якого довірчий інтервал – 

95%. Тобто ймовірність того, що різниця між значенням середньої оцінки, отриманої у ході експерименту та 

значенням еталонної середньої оцінки є меншою за довірчий інтервал, складає 95%. 

jkr

jkr jkr jkr jkr jkr

S
u u

N
, , 1,96         (2) і (3) 

при цьому стандартне відхилення дорівнює: 

 N
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S

N
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  (4) 

Наступні етапи оброблення результатів суб’єктивного аналізу проводять у тому випадку, коли 

значення оцінок виходить за межі нормального розподілу з метою вилучення даних від певних експертів 

(детальний опис процедури подано у ITU-R BT.500-12 [2]). 

Об’єктивні способи визначення якості відеоконтенту мають вигляд математичних алгоритмів та 

описують процеси суб’єктивного аналізу. Алгоритми об’єктивного аналізу якості умовно поділяють на 2 

типи – ті, що не враховують нюансів сприйняття відеоконтенту споживачем, і ті, які враховують подібні 

особливості. Алгоритми першого типу є відносно простими на етапі реалізації, але другі більше 

відповідають результатам експертних оцінок. Одним з таких є метрика індексу структурної схожості. 

Доведено, що саме цей підхід максимально відповідає результатам суб’єктивного аналізу якісних 

показників зображення [1]. Суть методу (Structure Similarity Index Measure – SSIM) [4] полягає у 

вимірюванні трьох складових – схожості за яскравістю l(x,y), схожості за контрастом с(x,y) і структурної 

схожості s(x,y) та зведенні цих значень до кінцевого результату. Позначимо 

   i ix x i N i y y i N1, 2... 1, 2...    – еталонна відеопослідовність та така, що підлягала обробці 

відповідно. Таким чином індекс структурної схожості можна обчислити за формулою: 

       SSIM x y l x y c x y s x y, , , ,
  

               (5) 

де α, β і γ – параметри, що визначають ступінь вагомості складових індексу SSIM 

Але у первинному вигляді даний метод не враховує факторів роздільної здатності зображення, 

відстані від площини зображення до спостерігача, сприйнятливості ока людини, яка оцінює якість відео, на 

відміну від його окремого випадку – алгоритму багатомасштабного індексу структурної схожості (MS-SSIM) 

[3]. Еталонній відеопослідовності присвоюють індекс зі значенням масштабного множника рівним одиниці. 

Після M – 1 процедур фільтрації та пониження параметрів роздільної здатності присвоюють індекс М. На j-

й ітерації позначають міри схожості: сj (x,y) – за контрастом, sj (x,y) – структурної схожості. Параметр lМ(x,y) 

(міра схожості за яскравістю) розраховують лише для індексу М. Тоді вираз для розрахунку 

багатомасштабного індексу структурної схожості розраховують відповідно до виразу: 

       
j jM M

M j jj
MS SSIM x y l x y c x y s x y

1
, , , ,

 


             (6) 
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У процесі порівняння результатів суб’єктивного (DMOS) та об’єктивного (VQR) аналізу головна роль 

відведена функції їх відповідності. Один з варіантів такої залежності наведено на рис.1. Залежність є 

монотонно зростаючою на всьому інтервалі значень, таким чином підлягає апроксимації відповідно до 

рекомендацій [2] одним з двох можливих підходів. 

 

Рисунок 1 – Приклад залежності DMOS та VQR 

 

1). За допомогою функції кубічного полінома (DMOSp – приведені до шкали суб’єктивних оцінок 

DMOS значення об’єктивних метрик, А0, А1, А2, А3 – параметри полінома): 

pDMOS A A VQR A VQR A VQR2 3

0 1 2 3        (7) 

2). Шляхом розрахунку логістичної кривої ( А0, А1, А3, А4, А5 – параметри кривої): 

p A

A A
DMOS A

VQR A

A

4

1 0

0

5

3

1


 

 
   
 

 (8) 

Наступним етапом після визначення відповідності є перевірка ступеня узгодженості об’єктивного та 

суб’єктивного аналізу показників якості відповідно до одного з критеріїв [4]. 

1). Критерій лінійної кореляції визначають за допомогою коефіцієнту лінійної кореляції Пірсона [5] 

між значеннями об’єктивних метрик DMOSp (за шкалою суб’єктивних оцінок) і визначеними суб’єктивними 

середніми оцінками DMOS. Коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона є метрикою середньої помилки 

(відхилення від лінії апроксимації). Таким чином, значення коефіцієнта Пірсона зростає за умови 

зменшення показників середньої помилки. 

2). Критерій монотонності функції відповідності розраховують за коефіцієнтом рангової кореляції 

Спірмена [5] між значеннями об’єктивних метрик DMOSp (відповідаючим шкалі суб’єктивних оцінок) і 

визначеними суб’єктивними середніми оцінками DMOS. Зростання коефіцієнта Спірмена свідчить про 

вищий рівень монотонності та передбачає коливання значень, які мають той самий знак, що і зміна DMOS. 

3). Критерій щільності значень апроксимованої величини прийнято розраховувати за допомогою 

відношення: 

кількість віддалених точок

загальна кількість точок
 

Тобто чим більша кількість віддалених (відокремлених) точок, тим меншою є щільність 

апроксимованої величини. 

На етапі підготовлення та передавання аудіовізуальної інформації можна користуватись критерієм 

для оцінювання якості відеозображень, який ґрунтується на максимізації кореляції суб’єктивних середніх 

оцінок якості MOSi та оцінок якості VQRi, отриманих відповідно до обраної i-ої об’єктивної метрики [1]: 

  i N i iQ corr MOS VQRmax , 100%


   (9) 
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для якої Q – показник  якості  відеозображення, виражений  у  відсотках, corr – операція кореляції,

 max – операція пошуку максимуму з набору значень, отриманих в результаті операції кореляції. 

 

Висновки 

Візуальна якість є суб’єктивною, тому досить складно врахувати всі особливості під час виявлення 

повної якісної картини цієї характеристики. Основою для вибору об’єктивних методів є значення ступеня 

узгодженості об’єктивних та суб’єктивних підходів за критерієм лінійної кореляції, критерієм монотонності 

функції відповідності та критерієм щільності значень апроксимованої величини. Для вибору методу 

об’єктивного оцінювання рекомендовано для кожної об’єктивної метрики визначити функцію відповідності 

суб’єктивним оцінкам якості та застосувати набір критеріїв відповідності, серед яких найбільш 

інформативним та найчастіше вживаним є критерій лінійної кореляції, визначений із застосуванням 

стандартних відхилень суб’єктивних та об’єктивних оцінок якості, інші – додатковими, їх використовують 

тоді, коли це необхідно. 

Тестування за допомогою об’єктивних метрик можна провести за допомогою програми MSU Video 

Quality Measurement Tool, а аналіз якості контенту шляхом суб’єктивних експертних оцінок реалізовано у 

програмному пакеті MSU Perceptual Video Quality Tool. Ці програми є у відкритому доступі, тому кожен 

може порівняно легко провести тестування необхідного типу. 
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В роботі досліджено процес архівування відеоматеріалів в телевізійному 

виробництві. Проведено перекодування відеоматеріалів з використанням кодека Apple 

ProRes 422 Proxy. Досліджено ступінь відмінності розміру та якості заархівованого 

відеоматеріалу у порівнянні з переданим в ефір. Наведено рекомендації щодо 

удосконалення процесу архівування відеоматеріалів.  

The article is devoted to the process of archiving in television production. Transcoding 

video materials using the Apple ProRes 422 Proxy codec is carried out. The degree of the 

difference in the size and quality of archived video material compared with the broadcast video 

is investigated. The recommendations for improvement of archival process are given. 

Ключові слова: архівування, кодування, стиснення, конвертація, формат, відео. 

Key words: archiving, coding, compression, conversion, format, video. 

 

Вступ 

Зручність користування архівом, його цілісність, швидкість доступу, а часто і просто 

можливість відшукати потрібний матеріал впливає на якість медіапродукту і роботу всієї 

телекомпанії. Тому організації архіву потрібно приділяти належну увагу. Для успішного 

вирішення цього завдання необхідно розуміти особливості процесу телевиробництва, в якому 

не останню роль відіграють сучасні технології. Останнє особливо важливо, оскільки ще на стадії 

проектування треба передбачити можливість розширення системи та врахувати можливе 

підвищення вимог до обсягів і швидкості передавання даних [1]. 

 

Вимоги до сучасних систем архівування 

Сучасні архіви – вже давно не окрема структура, а частина загальної автоматизованої 

системи, що охоплює весь цикл телевізійного процесу від зйомки до виведення готового 

продукту в ефір.  

Архівування має забезпечувати максимальне стиснення відеоданих при збереженні 

високої якості зображення. Враховуючи інтеграцію процесу архівування до автоматизованої 

системи керування телевиробництвом, до вибору відеокодеку необхідно поставитися 

відповідально. В процесі телевізійного виробництва на різних етапах використовують різні 

відеокодеки. Для високоякісного і високопродуктивного монтажу необхідно використовувати 

кодеки, які швидко кодують відео у високій якості, завдяки чому у центрального процесора 

з'являється більше часу для кодування декількох відеопотоків або накладання ефектів у режимі 

реального часу. Висока швидкість кодування може бути не тільки критично важливою на деяких 
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етапах роботи, але й впливати на інші процеси телевиробництва. Під час візуалізації та 

експорту швидке кодування і декодування є перевагою, тоді як в автономних робочих процесах, 

таких як архівування, можна застосовувати кодек з низькою швидкістю потоку даних, але 

високою деталізацією зображення.  

Сучасні архіви мають забезпечувати надійне зберігання відеоматеріалів. Для цього у 

системах архівації може застосовуватися два способи зберігання даних: на жорстких дисках 

(RAID-масивах) або на стрічкових картриджах. Для більш надійного зберігання даних 

використовують  сервери, побудовані на RAID масивах. У разі відмови будь-якого диску 

високоефективні RAID-контролери забезпечують рівень захисту RAID5 або RAID6. Масив RAID6 

дозволяє забезпечити високий ступінь цілісності даних, оскільки він залишається працездатним 

навіть у випадку виходу з ладу одразу двох дисків масиву. 

 

Інтеграція системи архівування в процес телевиробництва  

Роботу над ТВ-програмою поділяють на введення і каталогізацію, перегляд, розмітку, 

чорновий і нелінійний монтаж, графічне оформлення. Всі необхідні для роботи матеріали 

містить  система накопичення та архівування. Це - початкові відеосюжети; копії з низькою 

роздільною здатністю, створені під час введення або на подальших стадіях виробництва; різні 

версії сюжетів та метадані. 

Першим етапом технологічного процесу телевиробництва є введення відеоматеріалу в 

систему з одночасним описом сцен і переформатуванням [2]. Аудіовізуальні дані, зняті на місці 

подій, вводять в медіасервер. Імпорт контенту здійснюють безперервно за заздалегідь 

створеним розкладом на день, тиждень, місяць і більше. З секції планування в станцію введення 

і оцифровування надходять дані про номери вхідних трактів і про час надходження інформації. 

Зазвичай є кілька станцій імпорту відеоматеріалів, які дозволяють здійснити ручне або 

автоматичне введення. У першому випадку, коли контент записують в первинний відеосервер, 

оператор дублює контент в ефірний відеосервер або в монтажну систему для його подальшої 

обробки. Якщо є система автоматизації, то вона виконує ці операції в автоматичному режимі. 

З локальної мережі сервер захоплення здійснює запис матеріалу в накопичувач системи 

архівування. Система автоматично створює копії матеріалів у низькій роздільній здатності. Ці 

копії передають через мережу в базу даних і використовують згодом для перегляду, чорнового 

монтажу і створення листа монтажних рішень на комп'ютерних станціях. 

Відеоматеріали стають доступні для опису, каталогізації, перегляду, монтажу із затримкою 

всього кілька секунд. З будь-якого робочого місця можна створювати і редагувати опис 

відеокліпів, що зберігаються в архіві, здійснювати пошук і перегляд необхідного матеріалу. 

Автоматизовані комплекси часто побудовані  на базі централізованої системи зберігання 

даних. Такі комплекси мають мережну інфраструктуру, побудовану з використанням однієї або 

кількох мережних технологій (Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre Channel) [3]. 

Мережу використовують для підключення відеосерверів, пристроїв запису і зберігання 

мультимедійних файлів, для передавання цих даних між апаратно-програмними засобами 

телевізійної системи, а також для управління окремими пристроями в процесі автоматизації 

виробництва програм і видачі завершених програм глядачам. До мережі підключають робочі 
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станції (автоматизовані робочі місця), які взаємодіють з підсистемами зберігання відеосюжетів, 

системи нелінійного монтажу і оброблення аудіовізуального матеріалу, що працюють в 

розрахованому на багато користувачів режимі [4]. 

 

Експериментальна частина 

У телевізійному виробництві необхідно використовувати відеокодеки, які 

задовольнятимуть наведеним вище вимогам. Сімейство відеокодеків Apple ProRes містить 

кодеки різної складності, які забезпечують різноманітні швидкості потоку відеоданих та можуть 

бути застосовані на різних етапах телевиробництва. Використання кодеків Apple ProRes 

дозволяє монтувати багатопотокове відео в реальному часі, забезпечуючи при цьому високу 

якість зображення при відносно невеликому обсязі кінцевого відеофайлу. Швидкість потоку 

даних залежить від типу кодека, вмісту зображення, роздільної здатності і частоти кадрів. В 

кодеках Apple ProRes застосовують змінний бітрейт (VBR). Тому під час кодування простих 

кадрів, якість яких не покращиться при кодуванні з більш високою швидкістю потоку даних, 

використовують меншу кількість бітів. Всі кодеки Apple ProRes є внутрішньокадровими. Це 

означає, що вони не залежать від розміру кадру - всі кадри кодуються і декодуються окремо. 

Такий метод забезпечує високу продуктивність і гнучкість процесу відеомонтажу [5]. 

ProRes алгоритм заснований на дискретно-косинусному перетворенні (ДКП) і 

використовує такі методи стиснення: кодування коефіцієнтів ДКП спеціалізованим гібридним 

кодом Голомба-Райса чи експоненціальним кодом Голомба; кодування довжин серій; 

диференційне кодування; скалярне квантування. 

На рис.1 наведено порівняння швидкості потоку відеоданих для цифрового відеопотоку 

без стиснення та стиснутого за допомогою кодеків Apple ProRes з роздільною здатністю 

зображення 1920x1080, дискретизацією 4:4:4 і глибиною кольору 12 біт, а також з 

дискретизацією 4:2:2 і глибиною кольору 10 біт. Найбільше стиснення відеоданих забезпечує 

кодек Apple ProRes 422 Proxy, який обрано для застосування в системі архівування 

відеоматеріалів. 

В табл. 1 наведено порівняння параметрів відеоматеріалів до та після стиснення 

кодеком Apple ProRes 422 Proxy. Слід відзначити зменшення розміру відеофайлу майже в 1,5 

рази при незмінній високій візуальній якості вихідного вдеоматеріалу. 

 

 

Рис.1 



374 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

Таблиця 1. Застосування кодеку ProRes 422 Proxy до відеоматеріалів 

Відео №1 (статичне 
зображення) 

Формат Тривалість Розмір, Гб VBR, Мб/с Роздільна здатність 

Початкові дані MXF 
5 хв 15 с 

1,84 51,8  
1920×1080 

Вихідні дані MOV 1,3 36,9 

Відео №2 (динамічне 
зображення) 

  Розмір, Мб   

Початкові дані MXF 
13 с 920 мс 

86 51,8 
1920×1080 

Вихідні дані MOV 64,6 39 

 

Висновки 

Таким чином, до сучасних тенденцій архівування відеоматеріалів можна віднести 

інтеграцію процесу архівування в систему автоматизації телевізійного виробництва, підвищення 

надійності зберігання відеоматеріалів шляхом застосування  RAID-масивів, а також 

використання таких відеокодеків в межах автоматизації виробництва, які б забезпечували на 

одних етапах швидкодію та роботу в режимі реального часу, а на інших, зокрема, на етапі 

архівування відеоматеріалів, максимально можливе стиснення при збереженні високої 

візуальної якості зображення.  

Експериментально встановлено, що таким вимогам відповідають кодеки сімейства  Apple 

ProRes. Зокрема, застосування кодека  Apple ProRes 422 Proxy для архівування відеоматеріалів 

дозволяє  зменшити розмір відеофайлу майже в 1,5 рази при незмінній високій візуальній якості 

вихідного вдеоматеріалу. 

Подальших досліджень потребує питання впливу вмісту відеоматеріалів (статичне чи 

динамічне зображення, наявність графіки, яскравих кольорів тощо) на ефективність кодування 

відеоданиих в процесі архівування (табл.1). 
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І.Р. Некрашевич 

НТУУ «КПІ», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: innakpi2013@gmail.com 

 

В даній роботі розглянуто зразки програмного забезпечення для обробки та 

мастерінгу аудіо. Наведено короткий опис кожної із програм, переваги та недоліки. 

Здійснено порівняльна характеристика кожної із програм за найважливішими 

критеріями. This article examines different software for audio processing and mastering. A 

brief description of each of the programs, advantages and disadvantages is given. The 

comparative characteristics of each of the programs according to the most important criteria 

are carried out. 

Ключові слова: програмне забезпечення, аудіо редактор, мастерінг. 

Key words: software, audio editor, mastering. 

 

Вступ 

В наш час музикальна індустрія стрімко розвивається. З покращенням обладнання для 

звукозапису, як наслідок постійно підвищуються вимоги до якості звуку. У зв’язку з цим 

технології обробки звуку швидко вдосконалюються. Обробка звуку є одним із найважливіших 

етапів у творчості композиторів, та взагалі творців сучасної музики [1]. 

Але одної обробки звуку буде замало, щоб створити гідний конкурентоспроможний 

контент на музичному ринку. Тому після обробки звуку настає другий і не менш важливий етап ‒ 

мастеринг звуку. Мастеринг — операція процесу виробництва музичних матеріалів, фінальний 

етап створення аудіо треку. Це найбільш складний та суб’єктивний процес, що вимагає 

висококваліфікованих робітників з гарною теоретичною та практичною підготовкою, наявності 

першокласної апаратури, зокрема, якісного звукового інтерфейсу, систему моніторингу, 

спеціальне приміщення, яке відповідає акустичним вимогам. 

Мета роботи – зробити порівняльний аналіз доступних аудіо редакторів за обраними 

критеріями, для оптимального вибору програмного забезпечення під різні задачі. 

 

Основне програмне забезпечення для обробки та мастерінгу аудіо 

За допомогою представлених в розділі редакторів користувач зможе самостійно 

редагувати аудіо-файли будь-яких форматів. Аудіо редактори ‒ програми для редагування 

готових музичних творів і виконання інших маніпуляцій над звуковим файлом, такі як: записи 

мови з мікрофона, накладення ефектів і мастеринг. 

Аудіо редактори можна розділити на дві великі групи: безкоштовні та платні. Безкоштовні 

редактори широко використовують для роботи з аудіо файлам. З їх допомогою можна 

попрацювати з частинами треку і у більшості випадків – застосовувати прості ефекти. 

Audacity – напевно, один з найвідоміших безкоштовних аудіо редакторів. Додаток 

завоював свою популярність завдяки своїм широким функціоналом. У програмі доступні 
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інструменти для звукозапису, пакет стандартних і підсилюючих ефектів, режим підтримки відео 

файлів і об’єктів в RAW форматі [2]. 

Слід відзначити, що Audacity – єдиний безкоштовний додаток, який дозволяє працювати з 

мультитрековими доріжками (студійні заготовки музичних творів). 

Переваги: функціональність, підтримка мультитрекового режима. 

Недоліки: не зовсім зручний інтерфейс (наприклад, ефекти додаються через величезне 

спливаюче вікно), для повноцінної підтримки МР3 потрібно встановити додаткові бібліотеки. 

WawePad – функціональний редактор з інтегрованим аудіо конвертером. Сфера 

застосування досить велика – від створення рингтонів для iPhone (є підтримка формату M4R). 

Додаток дозволяє реставрувати звукозапис вінілових пластинок, може записувати звукову 

доріжку на CD-диск і відкривати файли з деяких хмарних сховищ безпосередньо. Програма 

безкоштовна у випадку не комерційного використання [3]. 

Переваги: вбудований пакетний аудіо конвертер, редагування МР3 без втрати якості.  

Недоліки: режим мультитрек доступний лише після встановлення платного розширення.  

Нижче розглянуто більш функціональні редактори, повна версія яких вимагає фінансових 

вкладень з боку користувача. Дані додатки більш універсальні і, як правило, містять більше 

можливостей у порівнянні з безкоштовними аналогами. 

AVS Audio Editor – додаток для редагування аудіо доріжок з можливістю імпорту об’єктів з 

Audio CD. Програму часто використовують для зміни голосу, в ній присутні пресети для 

перетворення мови. Підтримується три види візуалізації звукових коливань – спектральний вид , 

огинає форма і хвильовий індикатор. Решта функцій AVS Audio Editor ідентична більшості 

подібних рішень: інструменти для обрізки треків, набір ефектів і можливість звукозапису. На всі 

готові проекти створені в безкоштовній версії, накладається голосовий логотип розробника. 

Вартість повної версії – 90доларів [4]. 

Переваги: підтримка формату M4R, спеціальні алгоритми редагування вокалу. 

Недоліки: підтримка обмеженої кількості плагінів, не невиправдано висока вартість 

ліцензії.  

Gold Wawe – досить функціональний додаток, яке має не тільки відмінним функціоналом 

для обробки вже наявних записів, а й опцією захоплення звуку з різних джерел (включаючи 

звуки інших програм). Додаток містить функцію пакетного конвертування, дозволяє синтезувати 

мову, може розширювати можливості за рахунок фірмових доповнень або сторонніх плагінів. 

Безкоштовна версія редактора обмежує кількість дій над одним файлом. Вартість ліцензії 

– 45 доларів [5]. 

Переваги: підтримка восьми канального звука, режим видалення «клацань» 

Недоліки: нерусифіковане меню, занадто яскраві кольори інтерфейсу. 

Sound Forge Pro – з першого погляду може здатися, що ця програма нічим не відрізняється від 

базових редакторів, але це далеко не так. Мінімалізм в інтерфейсі і потужний функціонал – це 

заслуга відомого розробника Sony Creative Software. Він дозволяє якісно накладати власні або 

зовнішні ефекти, може застосовуватися для очищення доріжок від шуму, підтримує всі сучасні 

формати, включаючи мультитрекові заготовки. Відзначимо наявність цікавої функції 
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завантаження інформації про пісню з Інтернету. Програму часто використовують для обробки 

голосу при підготовці IVR-меню [6]. 

Безкоштовна версія Sound Forge Pro доступна протягом місяця. Ціна ліцензії – 400 

доларів. 

Переваги: простий дизайн інтерфейсу, якісна реалізація ефектів. 

Недоліки: бажане використання потужних ПК, висока вартість ліцензії. 

Adobe Audition – це професійна цифрова студія для обробки звуку, відома, перш за все, 

своїми якісними бібліотеками фільтрів і ефектів. Сфера застосування утиліти широка – від 

видалення вокальних партій до пост-продакшину. Деякі музиканти використовують Adobe 

Audition для запису нових треків на підставі наявних заготовок. Програма містить метроном і 

частотний монітор, в ній задіяний спеціальний алгоритм шумозаглушення, тому студію також 

часто застосовують для очищення записів від сторонніх звуків. 

Пробний період використання Adobe Audition стандартний для даної категорії програмного 

забезпечення – місяць. Щомісячна плата за користування – від 300грн на місяць [7]. 

Переваги: якісний комплект фільтрів, еталонна робота режиму видалення вокалу. 

Недоліки: деякі формати не підтримуються в базовій комплектації – наприклад Apple 

QuickTime, займає досить багато місця на диску. 

Порівняльні характеристики програмного забезпечення 

На ринку існує велика кількість програм для обробки та мастерінгу аудіо. В попередньому 

розділі було розглянуто найпоширеніші. Оскільки, вимоги у користувачів різних рівнів власні, 

тому програми можна порівняти за різними критеріями, щоб користувачі на очно могли побачити 

відмінності між програмним забезпеченням. 

Для порівняння розглянутих програм було обрано критерії наведені в Таблиці 1.  

Таблиця 1. Порівняльна характеристика програмного забезпечення 

Назва ПЗ Audacity WawePad AVS    Audio Gold Wawe Sound Adobe 

   Editor  Forge Pro Audition 
       

Звукозапис + + + + + + 
       

Мультитре- + - - - - - 

ковий режим       
       

Обробка  звука - + + - + + 

із відеофайла       
       

Мастеринг - - - - + + 
       

Підтримка + + - - + + 

ASIO-драйвера       
       

Вимоги до ПК Середні Середні Середні Середні Вище Високі 

     середнього  
       

Ліцензія Безкош Безкошто Безкоштов- Безкоштов- Пробна Пробна 

 товно вно   для но  з  обме- но  з  обме- версія версія 

  домашніх женнями женнями   

  ПК /платна /платна   
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Висновки 

Користувач за допомогою програмного забезпечування може втілювати у реальність всі свої 

творчі задуми. При виборі аудіо редактора потрібно чітко розуміти для якої цілі він потрібний. На 

даний час існує багато безкоштовних редакторів з базовим набором функцій, які дозволяють зробити 

найпростішу обробку звуку. Якщо, мова йдеться про більш професійний підхід, то необхідно обирати 

платні програми. Оскільки, ці програми оснащені більшими набором функцій. 

Серед безкоштовних редакторів відзначимо найбільш функціональний продукт в категорії 

безкоштовних – Audacity, сценарії використання програми досить великі завдяки підтримці 

функції імпорту мультитрекових заготовок. Навіть незважаючи на спірний інтерфейс програма 

досить зручна при вирішенні базових завдань (нарізка, склеювання, збереження). 

У категорії професійних утиліт виділимо Adobe Audition. Велика кількість ефектів, з яких 

можна навіть сформувати свій шаблон обробки звуку, відмінна функціональність за 

замовчуванням і підтримка мультитрековиго режиму – хороший фундамент для вирішення 

завдань будь-якого рівня. 
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ПРО ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ РОЗГОРТАННЯ ТА 

ЕКСПЛУАТАЦIЇ СИСТЕМ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ 

 

C.Г. Лазебний. 

НТУУ «КПІ», факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: serglazebny@gmail.com 

 

Стаття присвячена аналізу переваг і недоліків систем моніторингу в процесі 

розгортання і експлуатації систем мобільного зв'язку. Досліджено проблему візуалізації 

проблем на обладнанні, в процесі інтеграції телекомунікаційних систем мобільного 

зв'язку. Наведено рекомендації щодо вибору систем моніторингу. 

The article is devoted to the analysis of advantages and disadvantages of monitoring 

systems in the process of deploying and operating mobile communication systems. The 

problem of visualization of problems on the equipment, in the process of integration of 

telecommunication communication systems is studied. Recommendations on the selection of 

monitoring systems are given. 

Ключові слова: технологія, системи моніторингу, базова станція, 3G мережі, антена. 

Keywords: technology, monitoring system, base station, 3G networks, antenna. 

 

Вступ 

Телекомунікаційна галузь переживає сьогодні значні перетворення, переходу від 

традиційних мереж з комутацією каналів до пакетної передачі даних супроводжує 

лавиноподібне зростання надаються абонентам послуг. Після реалізації розгортання систем 

мобільного зв'язку виникла потреба використання систем моніторингу [1-2]. У наш час способи 

моніторингу можуть бути надані різними вендорами телекомунікаційних послуг таких як: 

Ericsson, Huawei, Cisco і ін. Великим проривом в даному напрямку став реліз системи 

моніторингу U2000 від Huawei. 

 

Порівняльний аналіз систем моніторингу 

Системи моніторингу існують на ринку телекомунікацій багато років і стрімко 

розвиваються з розвитком галузі в цілому. Пропоновані на світовому ринку системи моніторингу 

схожі за виконуваними функціями, всі вони надають майже однаковий мінімальний набір 

можливостей. Найбільш цікавими є наступні системи моніторингу, порівняння яких 

представлено в табл. 1: Cisco Network Assistant, Ericsson WMS, iManager U2000, Intellipool 

Network Monitor. 
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз систем моніторингу 

Системи моніторингу 
Параметри 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Cisco Network Assistant + + - - + + + - 

Ericsson WMS - - + + - + - - 

iManager U2000 + + + + + + + + 

Intellipool Network Monitor + - - + - + + + 

 

Порівняння систем моніторингу проводилось за наступними параметрами: 

1. Формування звітів SLA (Service Level Agreement) згідно з вимогами. Контроль 

гарантованих параметрів якості обслуговування SLA, що визначають взаємини між 

операторами. 

2. Формування трендів. Виявлення основних тенденцій динаміки показників якості 

роботи телекомунікаційної мережі. 

3. Прогнозування трендів. Прогнозування зміни динаміки показників якості роботи 

телекомунікаційної мережі. 

4. Аналіз топології мережі. Збір інформації про елементи мережі. 

5. Використання агентурної моделі моніторингу. Наявність пристроїв, які здійснюють збір 

і передачу інформації про роботу мережі. 

6. Підтримка SNMP. Використання протоколу SMNP для обміну інформацією про стани 

об'єктів спостереження в режимі реального часу. 

7. Протоколювання подій. Формування докладних записів про стан елементів мережі. 

8. Розподілений моніторинг. Моніторинг сигнального обміну на предмет відповідності 

роботи обладнання певним специфікаціям протоколів. 

 

  

Рис. 1. Загальна архітектура системи моніторингу 

 

Узагальнивши пропоновані рішення, можна синтезувати загальну архітектуру системи 

моніторингу та управління. Всі розглянуті системи моніторингу засновані на використанні 

агентурного підходу. Агенти збирають статистичну інформацію про роботу елементів мережі і 

передають її в центральну базу даних, після чого вона обробляється керуючими модулями. До 
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складу системи моніторингу повинні входити такі компоненти: формування звітів, модуль 

управління SNMP, архів і консоль управління.  

Модуль формування звітів дозволяє формувати з наявних даних інформацію для 

прийняття управлінських рішень. Модуль управління SNMP відповідає за збір інформації з 

агентів моніторингу та взаємодія з системами управління [3-4]. Архів дозволяє упорядкувати 

зберігання статистичної інформації та організувати подальшу роботу з нею. Консоль управління 

реалізує функції конфігурації і управління системою. У загальному вигляді система моніторингу, 

яка задовольнить сучасним вимогам, представлена на рис. 1 

 

Проблема візуалізації помилок в обладнанні 

Але, не дивлячись на всі явні переваги зазначених систем моніторингу, у більшості є 

один недолік. При виникненні помилки при інтеграції або в перебігу експлуатації можлива 

затримка в відображенні типу і причини аварії. В архітектуру системи моніторингу входить 

модуль управління SNMP, при збільшенні кількості мережевих елементів збільшується кількість 

під’єднаних лінків  до модулю управління SNMP. І затримка пов’язана з завантаженістю модуля, 

тому є два шляхи для того, щоб компенсувати затримку. 

Перший, сповіщати та відтворювати лише критичні аварії, використовуючи фільтрування 

за заголовком.  

Другий, додати ще один модуль управління SNMP для збільшення пропускної здатності. 

Впровадження систем моніторингу дозволяє вирішити безліч завдань, в числі яких: 

• скорочення термінів і витрат на виконання поточних завдань, включаючи активацію 

послуг; 

• підвищення віддачі від існуючих ресурсів мережі і поліпшення якості планування їх 

майбутнього розвитку; 

• зниження потреби в персоналі і, як наслідок, скорочення поточних витрат; 

• більш повна реалізація потенціалу сучасного мережевого обладнання за рахунок 

розробки та реалізації нових послуг; 

• зведення до мінімуму ризиків втрат доходів; 

• скорочення термінів реагування на що відбуваються в мережі події; 

• залучення високоприбуткових клієнтів за рахунок надання додаткових послуг на основі 

гарантованої якості; 

• скорочення термінів введення в експлуатацію нових послуг; 

• підвищення якості та оперативності обслуговування користувачів мережі за рахунок 

чіткої координації та інформаційної підтримки робіт; 

• забезпечення координації взаємодії численного персоналу віддалених підрозділів в 

режимі реального часу. 

 

Висновки 

Аналіз завдань, що стоять перед телекомунікаційними мережами в даний час, дозволив 

сформувати набір вимог, що пред'являються до сучасних систем моніторингу. Розглянуто 
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найбільш популярні системи моніторингу, представлені на світовому ринку. Проведений аналіз 

показав, що всі розглянуті системи моніторингу або не здатні прогнозувати стан мережі, або 

виконують прогнозування досить наближено. Для більш ефективного управління якістю 

обслуговування, що надаються (сервісів) в телекомунікаційній мережі подібні системи повинні 

підтримувати функції не тільки формування трендів на основі отриманої статистики, а й 

виконувати прогнозування стану мережі. Під прогнозуванням в даному випадку розуміється 

передбачення характеру змін основних показників якості мережі (середня затримка, кількість 

втрачених пакетів, середній час простою в черзі, тощо.). На підставі такої інформації алгоритми 

динамічної маршрутизації зможуть більш ефективно перерозподіляти інформаційні потоки. В 

основі модулів прогнозування можуть лежати різні методи класифікації, але проведений аналіз 

показав, що в даному випадку найбільш ефективним засобом прогнозування є нейронні мережі. 

Аналіз функціональності систем моніторингу і пред'явлених до них вимог дозволив синтезувати 

загальну архітектуру подібних систем. 
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ МЕРЕЖІ WI-FI З КОНКУРЕНТНИМ 

ДОСТУПОМ  
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Об’єктом дослідження є мережа Wi-Fi специфікації 802.11g для передавання даних. 

Метою даної статті є теоретичні дослідження роботи моделі безпроводового каналу 

й ефективності механізмів передавання даних, що передбачено специфікацію 802.11g у 

випадку конкурентного доступу за допомогою. Результатом роботи є порівняння 

пропускної здатності щодо передавання корисної інформації мережі 802.11g у випадку 

конкурентного доступу до каналу зв’язку із максимальною швидкістю передавання 

даних, що задекларовано стандартом IEEE 802.11. Результати проведеної роботи можна 

використати для оцінювання каналу зв’язку технології Wi-Fi з урахуванням службової 

інформації, що супроводжує процес передавання згідно зі стандартом 802.11g у режимі 

конкурентного доступу. 

The object of research is Wi-Fi network specification IEEE 802.11g for data transfer.   

The purpose of this article is to research the wireless channel model and the efficiency of 

data transfer mechanisms provided by IEEE 802.11g specification in the case of competitive 

access with the help of theoretical calculations. The result of this research is a comparison of 

IEEE 802.11g network bandwidth in the case of a competitive access to communication 

channel and maximum data transfer rate provided by IEEE 802.11 standard.  The results of this 

research can be used to assess Wi-Fi communication channel considering service operations 

that accompany data transfer on IEEE 802 LAN/MAN Standards Committee in the case of 

competitive access. 

Ключові слова: 802.11g, WI-FI, безпроводова мережа, канал зв’язку, насичена мережа, 

пропускна здатність. 

Key words: 802.11g, WI-FI, wireless network, communication channel, saturated network, 

bandwidth. 

Вступ 

Технології безпроводового зв'язку сьогодні стрімко розвиваються. Це пов'язано зі 

збільшенням кількості мобільних комп'ютерів, які підключаються до мережі Інтернет. 

Найпоширенішим стандартом безпроводової локальної мережі  є стандарт  IEEE 802.11, 

або Wi-Fi (Wireless Fidelity) для передавання мультимедійної інформації [1]. 

Максимальна швидкість передавання даних, яку передбачено стандартом IEEE 802.11 

для специфікації 802.11g  становить 54 Мбіт/с. На практиці пропускна здатність каналу значно 

менша, оскільки в стандарті не враховано час на передавання службових повідомлень та 

випадок насиченого навантаження точки доступу. Для аналізу швидкості передавання даних у 

mailto:alyonushkavv@gmail.com
mailto:serglazebny@gmail.com
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разі насиченого навантаження станції стандарту  802.11 може бути використано методику 

розрахунку, запропоновану Джузепе Біанкі [2, 3]. 

 

Режими функціонування мережі Wi-Fi 

У мережах стандарту Wi-Fi  використовують два основних типи з'єднання, Ad-Hoc та 

Infrastructure. Режим Ad-Hoc використовується для простого з'єднання комп'ютерів між собою за 

методом "точка-точка".. Режим Infrastructure вимагає наявності точки доступу, яка може 

використовуватись як комутатор  і як маршрутизатор для з'єднання проводових та 

безпроводових мереж між собою з розподілом Інтернет-доступу між користувачами. В даній 

роботі виконуються розрахунки для типу з’єднання Infrastructure.  

Стандартом IEEE 802.11 регламентовано функціонування мережі на двох нижніх рівнях 

моделі ISO/OSI (Open Systems Interconnection  Basic  Reference  Model, базової еталонної 

моделі взаємодії відкритих систем), фізичному і канальному рівні. 

Стек протоколів стандарту IEEE 802.11 відповідає  загальній структурі стандартів комітету 

802. Канальний рівень складається з підрівня управління доступом до середовища MAC (Media 

Access Control) і підрівня контролю з’єднання LLC (Logical Link Control). Як і у всіх технологій 

сімейства 802. Особливості функціонування мережі за технологією 802.11 визначаються на 

канальному рівні підрівнем MAC, а рівень LLC призначено для реалізації загальних, стандартних 

для всіх технологій функцій LAN (рис. 1). 
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Рис.1 – Фізичний та канальний рівні моделі ISO/OSI з використанням стеку протоколів 

 IEEE 802.11 

На фізичному рівні існує кілька варіантів специфікацій (основні наведено на рис. 1),  які 

відрізняються використовуваним частотним діапазоном, методом кодування і, як наслідок, – 

швидкістю передавання даних. Всі варіанти фізичного рівня функціонують за одним алгоритмом 

рівня MAC, але деякі часові параметри рівня MAC залежать від особливостей специфікації 

фізичного рівня. 

У мережах 802.11 рівень MAC забезпечує два режими доступу до середовища [5] (рис. 1): 

розподілений режим доступу DCF (Distributed Coordination Function) та централізований режим 

доступу PCF (Point Coordination Function). 

У разі розподіленого режиму DCF реалізовано метод доступ із застосуванням технології 

множинного доступу з прослуховуванням носійної та запобіганням колізій CSMA/CA 

(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance ), а в централізованому режимі PCF –  
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механізм «опитування-відповідь» RTS/CTS (Request To Send/Clear To Send). 

Для розрахунку реальної швидкості передавання даних необхідно врахувати 

транспортний протокол, який  було використано для доставки повідомлення, TCP чи UDP 

(Transmission Control Protocol або User Datagram Protocol). 

У разі TCP передбачено використовувати великий заголовок й передавання пакетів 

підтвердження про доставку, що у свою чергу збільшує частку канального ресурсу, необхідну 

для передавання безпосередньо пакетів інформаційних даних. Протокол UDP потребує менших 

канальних ресурсів для передавання службової інформації, оскільки в ньому передбачено 

менший заголовок та не передбачено підтвердження про доставку. 

 

Розрахунок швидкості передавання даних 

У роботі здійснено розрахунок пропускної здатності стандарту 802.11g  у випадку 

насиченого навантаження активних станцій безпроводової мережі для різних режимів роботи. 

Основні характеристики специфікації 802.11g  наведено в табл. 1. 

Таблиця 1. Характеристики специфікації стандарту IEEE 802.11g 

Параметр Значення 

Робоча частота 2,4 ГГц 

Пікова фізична швидкість 54 Мбіт/с 

Технологія передавання даних OFDM 

Тип модуляції 64-QAM 

Швидкість кодування 3/4 

Швидкість передавання даних у випадку насиченої пропускної здатності визначено з 

використанням співвідношення [4]: 


[ ]

,
VCW

E PL
S

T
     (1) 

де E[PL] – усереднене значення корисного навантаження в одному пакеті, яке 

визначається як добуток кількості пакетів та корисного навантаження одного пакету E[PL1]; 

TVCW – тривалість часу реалізації віртуального вікна, яка враховує час на передавання 

кадру, час колізії, часові проміжки технології передавання даних та тип модуляції, час на 

інкапсуляцію даних транспортного рівня (TCP чи UDP), часові параметри режиму доступу 

(DCF чи PCF), числове значення віртуального вікна та значення ймовірнісні успішного 

передавання й колізії.  

Для розрахунку задано величину блоку даних PL = 64 байти, обрано обов’язкову 

швидкість передавання даних для стандарту даних 36 МБіт/с, для якої застосовують тип 

модуляції 16-QAM (швидкість кодування R = 3/4, що забезпечує передавання в одному OFDM-

символі 192 біта інформації). Часові параметри системних інтервалів відповідно до специфікації 

802.11g  [6] мають такі значення: SIFS = 10 мкс,  (часовий слот) = 9 мкс, DIFS = 28 мкс.  

Отримані значення обчислень пропускної здатності каналу для специфікації 802.11g  

наведено в табл. 2.   
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Таблиця 2 . Значення пропускної здатності каналу для специфікації 802.11g   

Режим доступу DCF PCF 

Транспортний протокол TCP UDP TCP UDP 

Кількість абонентів 4 6 4 6 4 6 4 6 

Пропускна здатність, що припадає на одного 
абонента, Мбіт/с 

1,09 0,72 1,35 0,79 0,34 0,22 0,35 0,23 

Значення швидкості передавання даних було розраховано для чотирьох та шести 

активних абонентів, які одночасно намагаються передавати дані через канал зв’язку.  

 

Висновки 

Пропускна здатність безпроводової мережі стандарту 802.11 розрахована як пропускна 

здатність передавати корисне навантаження без урахування службових сигналів значно менше 

канальної пропускної здатності, яку наводять в специфікації стандарту.  

За результатами розрахунків можна зробити висновок, пропускна здатність каналу у 

перерахунку на одного активного абонента залежить від обсягу корисної інформації в кадрі й 

зменшується зі збільшенням кількості активних абонентів, що обумовлено колізіями в мережі. 

. Отримано максимальне значення пропускної здатності в режимі розподіленого доступу 

(DCF) та транспортного протоколу UDP: для чотирьох абонентів –1,35 МБіт/с, а для шести – 

0,79 МБіт/с, що значно відрізняється від задекларованої виробником..  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДОВЖИНИ ОПТИЧНОГО КАНАЛУ ЦИФРОВОГО ЗВ’ЯЗКУ НА 

ТЕХНОЛОГІЮ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ DWDM 

 

П. М. Тітаренко  

НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Факультет електроніки, Київ, Україна, e-mail: 

petetitarenko@gmail.com 

 

Сформульовано склад та основні особливості побудови системи з застосування 

DWDM технології. Використовуючи програмне забезпечення для дослідження волоконно-

оптичних систем Optisystem, досліджено характеристики технології DWDM, а саме 

залежність відношення кількості помилкових бітів до їх загального переданого числа від 

довжини каналу передавання. Отримані результати можуть бути використані при 

створенні оптичної системи зв’язку. На їх підставі можуть надаватися рекомендації щодо 

впровадження моделі мережі при розробці мереж зв'язку між двома населеними 

пунктами України. 

The structure and main features of the construction of the system with application of 

DWDM technology are formulated. Using the Optisystem fiber optic research software, the 

characteristics of the DWDM technology are investigated, namely, the dependence of the ratio 

of the number of erroneous bits to their total transmitted number on the length of the 

transmission channel. The results obtained can be used to create an optical communication 

system. Based on them, recommendations on the implementation of the network model can be 

provided when developing communication networks between two Ukrainian settlements. 

Ключові слова: мультиплексування, технологія, оптика, ущільнення, сигнал. 

Key words: multiplexing, technology, optics, seals, signal. 

 

Вступ 

Зростання потреби у збільшенні обсягів та ресурсів зв'язку, як з точки зору збільшення 

швидкості передавання інформації, так і з позиції охоплення нових географічних регіонів, 

призвело до появи нових волоконно-оптичних технологій спектрального (частотного) 

мультиплексування (ущільнення) каналів, які отримали загальну назву WDM- та DWDM-

технологій [1]. Ці технології дозволяють в сотні разів збільшити пропускну здатність волоконно-

оптичних каналів і мереж зв'язку. Їх застосування, разом з технологіями тимчасового ущільнення 

(TDM), дозволило досягти високих швидкостей передачі інформації по одному оптичному 

волокну. Головна перевага технології DWDM полягає у тому, що вона дозволяє подолати 

обмеження на пропускну здатність каналу і істотно збільшити швидкість передавання даних, 

причому з використанням вже прокладеного волоконно-оптичного кабелю і стандартної 

апаратури тимчасового мультиплексування без збільшення швидкості передавання по 

окремому каналу [2-3]. В даний час мережі DWDM застосовуються для побудови 



388 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

високошвидкісних транспортних мереж операторів національного масштабу, на основі топології 

«точка - точка» або «кільце» і потужних міських транспортних магістралей, які можуть 

використовуватися великим кількістю користувачів до потреб в високих швидкостях передачі і 

використовують різні протоколи [4]. 

Метою статті є аналіз програмного забезпечення для дослідження волоконно-оптичних 

систем Optisystem задля проведення моделювання дослідної транспортної  оптичної  мережі 

зв’язку, яка б дозволила провести оцінку технічних параметрів системи для розгортання і 

надання мультимедійних послуг широкому спектру користувачів.  

 

Дослідна модель DWDM та аналіз отриманих результатів 

Для визначення продуктивності систем WDM та DWDM на основі програмного 

забезпечення  OptiSystem  проведено  моделювання  транспортної  оптичної  мережі (рис.1).   

 

Рис. 1. Волоконно-оптичний канал зв’язку  

 

Основним параметром моделі обрано рівень помилок (BER – Bit Error Rate). Канал 

зв’язку системи, який ототожнює модель системи (рис.1) складається з 4-х частин: передавач, 

канал комутації, приймач та пристрої візуалізації та моніторингу. Центральна довжина хвилі 

1555  нм, кількість виходів – 16, частотне розділення між сигналами – 100 ГГц, коефіцієнт 

загасання пристрою – 10 дБ, ширина одного каналу – 10 МГц, тип модуляції – RZ. В якості 

підсилювального обладнання відповідного моніторингу зв’язку  використано моделі ідеальних  

підсилювачів EDFA з підсиленням сигналу моди на 5 дБ та на 5 дБ відповідно на кожній 

регенераційній ділянці. Довжина волконно-оптичної транспортної мережі буде змінюватись у 

процесі моделювання на значення 60 та 100 км. для отримання показників та характеристик 

BER відповідно (рис.2). 
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Рис. 2. Показники BER для каналу зв’язку з довжиною 60 км (а) і 100 км (б) 

На основі отриманих результатів моделювання можна зазначити, що показник кількості 

помилок BER на приймальній стороні збільшується в залежності від довжини волоконно-

оптичного тракту. Тобто, виходячи з цього, можна дійти висновку, що збільшення ділянки між 

двома опорними пунктами транспортної оптичної мережі буде чинником до збільшення кількості 

регенераційних ділянок або може призводити до виникнення необхідності встановлення більш 

потужних оптичних підсилювачів широкосмугового інформаційного сигналу.   

 

Висновки 

На основі інструментів програми Optisystem створено модель оптичної транспортної 

мережі на основі технології DWDM, яка дозволяє оцінити технічні параметри прокладеної 

волоконно-оптичної лінії зв’язку довжиною 60 та 100 км відповідно. Сформульовано вихідні дані 

до моделі транспортної мережі і показано, що коефіцієнт помилок BER збільшується при 

зростанні довжини каналу зв’язку. Тобто знайдено, що збільшення довжини лінії зв'язку 

потребує або збільшення кількості регенераційних ділянок або виникає необхідність 

встановлення більш потужних оптичних підсилювачів на передавальній стороні каналу зв'язку.   
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В статті розглянуто принципи модернізації сучасних кінотеатрів типу Multiplex на 

основі впровадження до окремих елементів кінотеатрів технологій та алгоритмів хмарних 

обчислень. Розглянуто хмарну технологію OpenStack, визначено принципи її реалізації та 

надано рекомендації щодо заміни окремих апаратних елементів кінотеатру з визначеною 

структурою на елементи з віддаленим керуванням через локальну мережу кінотеатрів. 

Створено нову структуру кінотеатру з зазначенням вимог до елементів, які реалізовані 

через впровадження хмарних технологій. 

In the article the principles of modernization of modern cinemas of type Multiplex are 

considered on the basis of introduction to separate elements of cinemas of technologies and 

algorithms of cloud computing. The cloud technology of OpenStack is considered, the 

principles of its implementation are defined, and recommendations for the replacement of 

certain hardware elements of a cinema with a definite structure on the elements with remote 

control through the local network of cinemas. A new cinema structure has been created, 

specifying the requirements for elements implemented through the introduction of cloud 

technologies. 

Ключові слова: кіно, дані, хмарні обчислення, програмна платформа. 

Key words: cinema, data, cloud computing, software platform. 

 

Вступ 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій останнім часом спостерігається в цифровій 

кіноіндустрії і враховуючи все зростаючі вимоги до зображення, яке повинно відтворюватись при 

демонстрації на екрані кінотеатру змушує розробників подібних електронних систем шукати нові 

способи та підходи до зберігання та передаванні мастер-копій кіно у оригінальній якості. 

Зрозуміло, що наявні засоби зберігання даних не можуть у повній мірі забезпечити такі великі 

інформаційні об’єми інформації, які характеризують, наприклад розмір кінофільму у форматі 

зображення 8К. Як вихід з цієї ситуації, пропонується розгортання хмарної технології OpenStack 

в окремі ланки сучасного кінотеатру, з тим, щоб копії кінофільмів [2-3] зберігались не в кіно 

апаратній кінотеатру а віддалено, на певному віртуальному потужному сервері з певним рівнем 

захисту даних. 

Метою статті є надання рекомендацій до модернізації існуючих кінотеатрів стандарту 

Multiplex через поступовий перехід останніх на віртуальні хмарні технології. 
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Хмарна технологія OpenStack та її реалізація в кінотеатрі 

OpenStack – це безкоштовна і відкрита програмна платформа для хмарних обчислень, і 

складається із взаємопов’язаних компонентів, які управляють різноманітними, 

багатопроцесорними пулами обладнання для обробки, збереження мережевих ресурсів в центрі 

обробки даних. Технології OpenStack містять програмні забезпечення для ініціалізації 

віртуальних машин на стандартних апаратних засобах. Окрім того, OpenStack пропонує 

розподілене сховище об’єктів і широкий діапазон додаткової функціональності, наприклад, 

мережевий контролер, менеджер автентифікації, інструментальну панель управління та блочне 

сховище. Остання обставина дозволяє використати ресурси платформи при створенні 

сучасного кінотеатру для перегляду різноманітного аудіовізуального матеріалу. Для виробничих 

та пост-виробничих процесів у цифровому кінотеатрі можливі різні способи використання 

OpenStack (в тому числі Swift, Nova, Keystone и Neutron) для того, щоб максимізувати 

ефективність і забезпечити найкращий сервіс для студій при обробці флуктуацій робочих 

навантажень. 

За результатами проведеного дослідження знайдено, що в якості переваг використання 

OpenStack для цифрового кінотеатру типу Multiplex може бути, по-перше, підтримка безпеки і 

забезпечення індивідуального доступу до ресурсів кінотеатрів, оскільки користувач є єдиною 

стороною, відповідальною за ведення списків користувачів і паролей. По-друге, архівування 

метаданих дозволяє користуватися новими можливостями, такими як «другий екран», що 

дозволить використовувати OpenStack в багатозальних кінотеатрах типу Multiplex. По-третє, 

споживання загальнодоступної «хмари» мінімізує складність при роботі з різними сховищами та 

серверами в піковий період навантаження. По-четверте, використовуючи сторонні хмарні 

ресурси, мережі кінотеатрів, які близькі до місць їх роботи і центрам обробки даних, отримують 

більш низьку затримку і покращують пропускну спроможність. По-п’яте, використання хмарної 

технології OpenStack дозволить виключити затрати і ризики транспортування фізичних носіїв 

(інформація та фільми будуть зберігатися і передаватися не на жорстких дисках, як зараз, а 

через мережу Інтернет в «хмарі»). І головне, дані та фільми вже будуть зберігатися в декількох 

хмарах і користувачі зможуть безперешкодно отримувати доступ до них. Якщо одна хмара 

падає, користувачі отримують доступ до резервних копій без втрати обслуговування, що значно 

підвищує рівень безпеки збереження фільмів в порівнянні з фізичними носіями. Зазначимо, що в 

якості користувачів можуть виступати як окремі кінотеатри, так і цілі мережі кінотеатрів з різною 

кількістю кінозалів. 

Аналізуючи архітектуру OpenStack [1] можна допустити, що в структурі цифрових 

кінотеатрів є доцільним використання наступних хмарних модулів: модуль OpenStack Compute 

(Nova), модуль OpenStack Networking (Neutron), модуль OpenStack Identity Management 

(Keystone), OpenStack Object Storage (Swift). 

 

Модулі OpenStack 

Модуль OpenStack Compute (Nova) управляє «фабрикою» хмарних обчислень, створює 

рівень абстрагування для віртуалізації ресурсів масових серверів (таких як процесори, пам’ять, 

мережеві адаптери та жорсткі диски) і підтримує відповідні функції для підвищення коефіцієнта 
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використання обладнання кінотеатру з точки зору його автоматизації. Nova забезпечує активне 

управління віртуальними машинами з використанням таких функцій як запуск, змінення розміру 

зображення на екрані, зупинка і перезапуск кіносеансу. З огляду на це, даний модуль може 

замінити в частині окремих функцій в структурі кінотеатру такий елемент, як Screen Management 

System. 

Модуль OpenStack Networking (Neutron) забезпечує управління локальними мережами з 

підтримкою віртуальних мереж (VLAN), протоколу DHCP і протоколу IP v6. Користувачі можуть 

визначати мережі, підмережі та маршрутизатори з ціллю конфігурування їх внутрішньої 

технології, а потім назначати їм IP-адреси та віртуальні мережі. Тобто, є можливість у 

розробників об’єднати окремі кінотеатри різних фірм-виробників обладнання в єдину віртуальну 

мережу. 

Модуль OpenStack Identity Management (Keystone) управляє каталогом користувачів а 

також списком сервісів OpenStack, до яких ці користувачі можуть звертатися. Його ціль полягає 

у підтримці механізму централізованої автентифікації для всіх компонентів OpenStack. Це 

означає що є можливість підвищити захист мережі цифрових кінотеатрів типу Multiplex. 

OpenStack Object Storage (Swift) представляє собою резервну систему збереження, яка 

ідеально підходить для горизонтального масштабування ресурсів збереження. OpenStack 

гарантує реплікацію даних (фільмів) і їх розподіл між пристроями в своєму пулі, завдяки чому 

“користувачі” можуть використовувати віддалені жорсткі диски і віртуальні сервери замість більш 

дорогого обладнання. Іншими словами, цей модуль хмарної технології дозволяє замінити у 

структурі цифрового кінотеатру такий елемент локальне сховище кінофільмів. 

На рисунку 1 наведено структурну схему однозального кінотеатру типу Multiplex, де окремі 

елементи замінено через використання модулів хмарної технології OpenStack. Зазначимо, що 

такий підхід проектування кінотеатрів дозволяє значно розвантажити ресурсні ємності 

кінотеатрів, сприяє підвищенню захисту передавання даних та є чинником до спрощення 

обладнання проекції цифрових кінофільмів за стандартом Multiplex. 

 

 

Рис. 1. Структурна схема кінотеатру Multiplex з елементами OpenStack 
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Таким чином, використання хмарних технологій OpenStack в цифровому кінотеатрі 

Multiplex дозволить дистанційно керувати процесами відтворення даних у залах кінотеатру, 

мінімізувати витрати і ризик транспортування жорстких дисків, через заміну останніх на на 

використання «хмар» через мережу Інтернет, зменшить ризик втрати даних завдяки резервним 

копіям в інших «хмарах» та забезпечить більший рівень безпеки доступу до даних. 

 

Висновки 

статті визначено положення щодо модернізації сучасних кінотеатрів типу Multiplex. Так, 

зокрема показано, як окремі модулі хмарної технології OpenStack можуть замінити окремі 

елементи кінотеатру і які переваги надає такий підхід до проектування. Сформульовано основні 

переваги використання технології OpenStack при створенні сучасних цифрових кінотеатрів. Так, 

зокрема, використання хмарної технології OpenStack дозволить виключити затрати і ризики 

транспортування фізичних носіїв (інформація та фільми будуть зберігатися і передаватися не на 

жорстких дисках, як зараз, а через мережу Інтернет в «хмарі»). 
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У даній статі приведено особливості мережі радіодоступу та архітектури нової 

технології MulteFire, що базується на стандартах LTE та використовує для роботи 

неліцензований діапазон частот 5 ГГц. Ця технологія поєднує переваги LTE з легкістю 

організації мереж Wi-Fi, високу енергоефективність, можливість взаємодіяти з мобільною 

мережею, можливість роботи по сусідству з мережами Wi-Fi, покращуючи їх 

ефективність.     

This article presents features of RAN and architecture of a new MulteFire technology 

based on LTE standards. This technology provides the benefits of LTE with the simplicity of 

Wi-Fi-like deployments, high-energy efficiency, the ability to interact with mobile networks and 

the ability to work side-be-side with Wi-Fi networks, improving their efficiency. 

Ключові слова: MulteFire, LTE, Wi-Fi, неліцензований, енергоефективність, мережа. 

Key words: MulteFire, LTE, Wi-Fi, unlicensed, energy efficiency, network. 

 

Вступ 

З швидким ростом кількості мобільних пристроїв актуальною стає проблема забезпечення 

безпроводового високошвидкісного доступу до інтернету в місцях великого скупчення людей. 

Способами її вирішення на сьогодні є застосування стандартів IEEE 802.11 (швидкість нового 

стандарту 802.11ах, теоретично, до 10 Гбіт/с [1]) або мобільних мереж 4-го покоління – LTE.  

Мережі Wi-Fi, на разі, здобули найбільше поширення завдяки використанню 

неліцензованого діапазону частот, підтримкою стандартів кожним сучасним мобільним 

пристроєм та відсутністю додаткових елементів, наприклад SIM-карт, для своєї роботи. Проте, 

застосування мереж LTE для таких завдань є не менш доцільним, оскільки мережі 4-го 

покоління здатні забезпечити високу швидкість передавання даних (теоретично, до 2-х Гбіт/с 

[2]), надійний захист радіоканалу та малий час затримки під час обслуговування багатьох 

клієнтів. Але значним їх недоліком є необхідність ліцензії для організації таких мереж та 

обмеження кількості трафіку мобільним оператором (в залежності від тарифного плану). 

Поєднавши переваги мереж LTE та легкість організації мереж Wi-Fi, у 2017 році альянсом 

MulteFire (заснованим у 2015 році компаніями Nokia та Qualcomm) випущена перша 

специфікація стандарту технології MulteFire, що описує принципи роботи LTE у неліцензованому 

діапазоні [2]. 

 

Особливості фізичного рівня технології MulteFire 

Ідея даної технології полягає у використанні неліцензованого діапазону частот (5 ГГц, або 

3,5 ГГц для США) для потреб користувачів мереж LTE. MulteFire базується на розширеннях 
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стандарту LTE – технологіях LAA (Licensed Assisted Access) та eLAA (enhanced Licensed Assisted 

Access), таким чином, що усі дані, як управління, так і користувачів, передаються в 

неліцензованому діапазоні частот. Це дозволяє організовувати приватні мережі LTE на 

підприємствах, вдома, або місцях великого скупчення людей без їх ліцензування. 

Оскільки для MulteFire використовується діапазон частот 5 ГГц, то виникає проблема 

забезпечення відсутності колізій з мережами доступу Wi-Fi (які працюють в тому ж діапазоні). 

Усунення колізій забезпечується технологіями динамічного вибору вільного каналу, а у випадку 

відсутності вільного каналу, використанням алгоритму LBT (Listen Before Talk – "слухай перед 

тим, як говорити"), що за функціями є схожим з алгоритмом розподіленого доступу до каналу, 

що використовується в Wi-Fi.   

В мережах LTE (в тому числі MulteFire) існує два режими роботи базової станції (БС):  

1. Режим обміну даними з абонентським пристроєм. У цьому випадку організовуються усі 

канали управління, синхронізації, конфігурації та передачі даних.  

2. Режим роботи в енергозберігаючому режимі (Off State), БС не взаємодіє з 

абонентським пристроєм, а лише періодично передає сигнали синхронізації та опорні сигнали 

конфігурації каналу, щоб абонентський пристрій мав змогу "бачити" БС та взаємодіяти з нею у 

разі потреби. 

Відповідно до двох режимів роботи БС, алгоритми LBT відрізняються за своїм принципом 

функціонування. У першому випадку перед початком передачі передавальний пристрій (базова 

станція чи абонентський пристрій) прослуховує канал визначений проміжок часу. Якщо в цей час 

у каналі не зафіксовано рівень сигналу вище граничного-дозволеного, то починається відлік 

проміжків часу, кількість яких визначається класом пріоритетності (для передачі даних 

визначається 4 різних пріоритети класу доступу до каналу, що визначають час передачі у каналі. 

Для досягнення гармонічного співіснування, ці класи схожі до класів доступу, що 

використовуються в мережах Wi-Fi. Чим вище пріоритет – тим більше проміжків часу 

відраховується). Лише після відліку, передавальний пристрій відправляє дані у канал. 

У другому випадку БС випромінює сигнали синхронізації та конфігурації лише у проміжок 

часу тривалістю 6 мс (з періодами повторення 40, 80 або 160 мс). Оскільки час на передачу 

обмежений, то алгоритм LBT працює простіше: протягом 25 мкс БС прослуховує канал і, у 

випадку його незайнятості, передає необхідні сигнали [3].       

Однією з кардинальних особливостей MulteFire, у порівнянні з стандартом LTE, є 

структура кадру для цієї технології. Для LTE кадр складається з 20 слотів, кожні два слоти 

утворюють підкадр, в якому виконується передача по низхідному або висхідному каналах. Існує 

три типи кадру, що визначають конфігурацію підкадрів: 

1. Перший тип – для частотного розділення каналів. По 5 підкадрів для передачі по 

низхідному та висхідному каналах.  

2. Другий тип – для часового розділення. Визначено 7 фіксованих структур кадру. 

3. Третій тип – лише для випадку використання технологій LAA та MulteFire. 

Використовується кадр з динамічним підстроюванням кількості підкадрів для передачі по 
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низхідному або висхідному каналах. Таким чином виконується адаптація під тип трафіку, 

збільшуючи ефективність використання радіоресурсу, як для передачі, так і для прийому [4]. 

 

Архітектура мережі MulteFire 

Специфікацією MulteFire передбачено три різних архітектури мережі, від самостійної та 

незалежної, до тісно інтегрованої з мобільною мережею [2]: 

1. Повністю устаткована як приватна самостійна мережа з власним ядром MulteFire, що 

підтримує оптимізовану та зменшену мережу радіодоступу та ядро LTE. Підтримуються усі 

ключові переваги мереж 4-го покоління, в тому числі передача голосу та даних. Можливе 

використання SIM-карт, проте це не є обов'язковим. Мережа може взаємодіяти відразу з 

звичайними IP-мережами (рис. 1, а) 

2. Така ж самостійна мережа, як у першому випадку, але з можливістю взаємодіяти з 

мобільними мережами як нейтральний хост, обслуговуючи клієнтів різних операторів. 

Специфікацією 3GPP передбачено роботу з SIM-картами, для покращення якості 

обслуговування клієнтів мобільних мереж, а альянсом MulteFire спеціалізовано використання 

мереж без SIM-карт. Для організації такої архітектури використовується централізоване 

управління, що керує нейтральними хостами чи пряме підключення до мереж мобільних 

операторів (рис. 1, б). 

3. Мережа радіодоступу MulteFire, що тісно інтегрована з мережею мобільного оператора, 

з'єднана з її ядром та керується мобільним оператором. Використовується для покращення 

якості радіопокриття, розширення загальної ємності мережі у місцях, де це необхідно (місця 

великого скупчення людей – стадіони, аеропорти, вокзали) (рис. 2). 
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Рис. 1. Архітектура незалежної мережі MulteFire (а) та мережі MulteFire що взаємодіє  

з мобільною мережею (б) 
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Рис. 2. Архітектура мережі MulteFire, що керується ядром мобільної мережі 

 

Взаємозв'язок з мобільною мережею LTE дозволяє організовувати процедури хендоверів 

між БС мобільних операторів та точками доступу MulteFire. Це дає змогу абонентам непомітно 

пересуватися між піко- та макросотами без переривань сеансів передачі даних, користуватися 

VoLTE (Voice over LTE – голос по LTE), навіть будучи підключеним до домашньої мережі. 

 

Висновки 

Технологія MulteFire дозволяє використовувати такі переваги LTE, як високошвидкісна 

передача даних (на сьогодні до 400 Мбіт/с [2]), малий час затримки, захищеність радіоканалу, 

можливість обслуговування одночасно декілька сотень клієнтів на більшій відстані ніж дозволяє 

Wi-Fi 802.11 ac, завдяки більш високій енергоефективності. За результатами перших тестів 

MulteFIre, такі мережі навіть покращують ефективність мереж Wi-Fi, що працюють поряд [4]. 

Як стверджують розробники, перш за все, MulteFire націлена на широке застосування для 

побудови приватних мереж LTE на великих, автоматизованих підприємствах з використанням 

пристроїв Інтернету речей, що вимагають високої захищеності радіоканалу та низьких затримок 

передачі даних. Проте, використання MulteFire у якості точок доступу у місцях скупчення людей 

покращує якість обслуговування мобільних клієнтів і також доцільне для застосування. 
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У статті наведено результати дослідження ефективності застосування конкурентних 

вікон різної величини та міжкадрових інтервалів різної величини для здійснення 

пріоритезації мультимедійного трафіка в безпроводових мережах стандарту 802.11. 

The article presents the results of research on the effectiveness of the use of contention 

windows of different sizes and interframe intervals of different sizes for the prioritization of 

multimedia traffic in wireless networks of the 802.11 standard. 

Ключові слова: параметри якості, міжкадровий інтервал, конкурентне вікно, 

безпроводова мережа, пріоритезація. 

Key words: quality parameters, interframe interval, contention window, wireless network, 

prioritization. 

 

Вступ 

Безпроводові технології - інформаційні технологій, призначені для безпроводової передачі 

інформації на відстань між двома й більше об’єктами. Для передачі інформації може 

використовуватися інфрачервоне випромінювання, радіохвилі, оптичне або лазерне 

випромінювання. На сьогодні існує безліч безпроводові технологій, відомих користувачам по 

їхніх маркетингових назвах, таким як Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth тощо [1]. 

В сучасних безпроводових мережах передають великі обсяги мультимедійного трафіка. 

Для успішного передавання окремих різновидів такого трафіка треба забезпечити певні 

параметри телекомунікаційних мереж. У разі великої інтегральної інтенсивності трафіка можуть 

виникати неприпустимі затримки пакеті та втрати пакетів, що в кінцевому разі призведе до 

низької якості телекомунікаційних та інформаційних послуг. 

Метою дослідження було з’ясувати загальні характеристики мультимедійного трафіка, 

з’ясувати вимоги до параметрів мережі для забезпечення якості передавання мультимедійних 

даних засобами інформаційних мереж та з’ясувати ефективність запропонованих засобів для 

підвищення якості передавання мультимедійного трафіка мережами 802.11. 

 

Параметри якості мультимедійних мереж 

Знання характеристик трафіку, що створюється користувачами (абонентами), є 

неодмінною умовою для грамотного проектування телекомунікаційних мереж. Характеристики 

трафіка безпосередньо визначають як капітальні витрати на обладнання мережі, так і 
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ефективність її експлуатації. Під час надання інформаційної послуги кожному користувачеві має 

бути надано телекомунікаційне (транспортне) з'єднання, яке забезпечує відповідну якість 

обслуговування, згідно з міжнародними рекомендаціями та стандартами [2]. 

Виділяють такі основні параметри якості з'єднання: час встановлення з'єднання, 

ймовірність встановлення з'єднання, ймовірність розриву з'єднання.  

Затримка i  визначається як інтервал часу між моментом початку передавання 

відправником і-го блоку даних відповідного трафіку до моменту закінчення приймання цього 

блоку його одержувачем. Затримка i , складається з часу пакетизаціі, передавання та 

розповсюдження переданих блоків даних через канали зв'язку між вузлами телекомунікаційної 

мережі, а також з часу очікування цих блоків у чергах проміжних комутаторів і маршрутизаторів 

мережі. 

В асинхронній телекомунікаційній мережі затримка блоків даних може бути різною для 

кожного блоку і є випадковою величиною, яку визначають як 
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де p
i  – випадкова величина часу пакетизації і-го блоку даних трафіку; М – загальна кількість 

каналів між двома абонентами сервісу; N – загальна кількість комутаційних пристроїв, 

розташованих між двома абонентами сервісу; pr
ik  – випадкова величина часу розповсюдження 

і-го блоку даних трафіку по k-му каналу зв’язку; sr
i j  – випадкова величина часу обслуговування 

і-го блоку даних трафіку у   j-му комутаційному пристрої; wt
ij  – випадкова величина часу 

очікування у черзі і-го блоку даних трафіку у j-му комутаційному пристрої. 

Середня затримка   визначається як усереднене значення усіх затримок, що виникли під 

час передавання усіх блоків даних даного трафіка, 
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де )(bN  – загальна кількість доставлених блоків даних. 

Ймовірність втрати )(rsP визначається відношенням числа не доставлених адресату блоків 

даних до загального числа переданих блоків. 

Джитер )(  – визначається як різниця між максимальною (max)  і мінімальною (min)  

затримками, що виникли під час передавання блоків даних трафіку відповідного сервісу 
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Особливості застосування  специфікації  IEEE 802.11e для передавання 

мультимедійної інформації 

Для того, щоб зрозуміти механізм пріоритетного управління в режимі EDCA [3] та 

оцінити його ефективність, необхідно безпосередньо розглянути доступ до каналу. 
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Для аналізу процесу застосуємо такий самий підхід, як і для режиму розподіленої 

функції координації DCF. Тобто, будемо аналізувати ситуацію, коли усі станції функціонують 

у режимі насичення. 

У режимі EDCA доступ залежать від мінімальних значень арбітражних інтервалів 

міжкадрових проміжків AIFS, які використовують  конкуруючі станції з різними класами  

трафіку. Оскільки  застосовано інтервали AIFS різної тривалості, це має призвести до певних 

переваг щодо передавання інформаційних потоків з меншою тривалістю AIFS (класи трафіку з 

більш високим пріоритетом) [4]. 

На рис.1 наведено приклад типового розподілу часових інтервалів каналу EDCA, у разі 

передавання потоків з двома різними пріоритетами. 

 

дані дані дані
t

SIFS    ACK AIFS

    0   1   2   3   4                                  0   1                                  0   1   2   3
 

Рис.1. Діаграма розподілу часових інтервалів у режимі EDCA для двох пріоритетних 

інформаційних потоків з параметрами AIFSN[AC1] = AIFSN[AC2]+2 

 

Дискретні моменти часу, коли може бути здійснено доступ до каналу, позначені 

кружечками для кадрів з вищим пріоритетом та прямокутниками для кадрів з нижчим 

пріоритетом й пронумеровані відповідно до нормованого часу, що минув з моменту останньої 

активності каналу. 

Оскільки для кожного класу трафіка визначено певне значення AIFS (наприклад, різниця 

між двома значеннями AIFS для різних класів дорівнює двом часовим слотам відстрочки), 

доступ до деяких канальних слотів може отримати тільки один клас. На рис.1 такими є часові 

слоти 0 та 1. Ці слоти називаються захищеними. Звернемо увагу на те, що захищені слоти 

присутні після кожного інтервалу передавання високопріоритетних кадрів, і тому, із 

зростанням навантаження на мережу, кількість захищених часових слотів збільшується.  

З метою визначити можливість перерозподілу ресурсів безпроводового каналу за рахунок 

застосування різних значень CWmin для передавання кадрів даних, що відносяться до різних 

класів трафіка було проаналізовано процес функціонування безпроводової мережі в 

насиченому режимі. 

У загальному вигляді розподіл пропускної здатності каналу між станціями що передають 

трафік двох класів можна подати співвідношенням  
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де ][ kPLE  -  усереднений розмір корисного навантаження k-го класу. 

Графічну залежність, що ілюструє отримане співвідношення наведено на рис.2. Графік 

отримано для випадку, коли у станцій, що обслуговують високопріоритетний клас даних, )(
1

kCW
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= 31 залишається незмінним, а у низькопріоритетного класу даних конкурентне вікно )(
1

qCW має 

початкове значення 31 і далі збільшується відповідно до двійкового показникового закону. 

Кількість станцій різних класів однакова, Nk = Nq. Таким чином, крива на рис.2 відображає 

можливість перерозподілу ресурсів каналу між потоками з різними пріоритетами, завдяки 

використанню конкурентних вікон різної величини. 

Було також досліджено ефективності застосування змінних значень тривалості AIFS. 

Найбільша проблема використання інтервалів AIFS різної тривалості полягає в тому, що 

захищені слоти мають місце після кожного періоду зайнятості каналу. Результати досліджень 

наведено на рис.3. 
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Рис.2. Графік відносної частки пропускної 

здатності мережі для низькопріоритетного 

трафіку за умови, що для 

високопріоритетного трафіку CWmin=31  

Рис.3. Графіки розподілу ресурсу каналу 

між станціями з різним пріоритетом, 

залежно від різниці тривалості AIFS, CWmin 

= 31 

 

 

Висновки 

Перерозподіл загальної пропускної здатності мережі між станціями з різним пріоритетом, 

що здійснюється шляхом використання різних мінімальних значень параметра CWmin, залежить 

від навантаження кожного класу: чим більша кількість станцій певного класу – тим більша частка 

загального насиченого трафіку припадає на відповідний клас, чим більший обсяг корисного 

навантаження міститься у кадрі даних певного класу – тим більша частка загальної пропускної 

здатності припадає на даний клас трафіку. 

Частка пропускної здатності, яка припадає на високопріоритетний клас трафіку й 

обумовлена використанням захищених інтервалів різної тривалості, має значну залежність від 

ступеня високопріоритетного навантаження. Чим більше навантаження, тим більше 

ефективність використання інтервалів AIFS різної тривалості для забезпечення підвищення 

надійності передавання мультимедійного трафіку, критичного до затримок. Проаналізований 

ефект від використання інтервалів AIFS різної тривалості доповнює ефект від застосування 

мінімального значення конкурентних вікон CWmin  різної тривалості, що було розглянуто вище. 
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The article is devoted to the analysis of motion capture technologies in video production. 

The analysis was carried out based on existing methods of their implementation. The 

characteristics, as well as the advantages and disadvantages of various motion capture 

systems are given. 

Key words: motion capture, video production, 3D technologies. 

 

Introduction 

Almost every modern fantasy film is produced with computer graphics, which is becoming more 

complicated every year. As well, it allows creating graphic objects more realistic. Nowadays, 

computing power increases and computing resources become cheaper, so as result the technology of 

pattern recognition, called "motion capture" is used in the process of creating a 3D animation [1]. 

Motion Capture technology allows you to digitize human movements and use them to control a three-

dimensional model of the character. 

 

Brief history of the issue and identification of the problem 

Pioneers in the application of motion capture technology was the Walt Disney Studio. They used 

rotoscope for a realistic animation of human characters. Animators took fragments of film and on the 

special machine (Fig. 1) redrawn the figures of heroes of the future cartoon from real actors. The first 

experience was a full-length animated film "Snow White and the Seven Dwarfs" (1937), in which the 

character of Snow White was created by using rotoscope technology [2]. 

 

 

Fig. 1. The rotoscope 

With the development of 3D technologies and computers, it has become possible to capture not 

only the movements of arms and legs, but also the facial expressions of the actor's face. 

Human movements and biomechanics are complex processes, and this explains that a realistic 

simulation of a person is still an unresolved problem. 
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To increase the realism of character animation, it is necessary to further develop existing 

methods of computer animation and develop fundamentally new approaches. The purpose of this work 

is to describe the general principles of existing motion capture technologies as one of the progressive 

methods of computer animation, comparison of these technologies among themselves, revealing their 

advantages and disadvantages. In addition, their comparison with the practical realization of one non-

professional motion capture systems to create an animated character. 

 

Overview of existing motion capture systems 

There are two types of motion capture systems: 

Marker system, where special equipment is used (Fig. 2). Special sensors are attached to a 

person or an object. Cameras fix these sensors, when actors are moving and the computer takes this 

information, which is reduced to a single three-dimensional model that accurately reproduces the 

movements of the actor or object. Based on the model, animators create animation of the characters. 

The facial expressions of the actor are reproduced in the same way. 

 

Fig. 2. Marker motion capture system 

Non-marker system (Fig. 3), does not require special sensors and costumes for the actor. This 

system is based on computer vision and image recognition technologies. Non-marker system is 

cheaper, however, gives the worst results in comparison with the use of markers. 

Several practically applicable non-marking systems have been developed in recent years [3], 

although studies of such technology have been conducted for a long time [4]. 

 

Fig. 3. Non-marker motion capture system 

 

Nowadays, we have software for the non-professional class of non-marking motion capture [5]. 

For this method, motion capture does not require special equipment, special lighting and space. 

Shooting is possible with a simple camera and a personal computer. 



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 405 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

In the framework of this paper, we consider more details about the marker motion capture 

systems. 

 

Comparative analysis of marker motion capture systems 

Nowadays, there is a large number of marker motion capture systems. The difference between 

them lies in the principle of the transmission of movements [6]. The marker is a device that is attached 

to an object. Cameras differ them clearly. There are different types of markers: optical passive, 

optical active, magnetic, mechanical and gyroscopic. The first motion capture systems were optical. 

Optical passive. Sensor-markers are attached to the suit, which is included to the kit of such 

system. They are called passive, because they reflect only the light sent to them, but they do not shine 

by themselves. In such systems, the infrared light on the markers is sent from the high-frequency 

stroboscopes installed on the cameras and, reflected from the markers, gets back into the camera 

lens, informing the marker's position. 

Features of the cameras are infrared LEDs installed around the camera lens, as well as infrared 

filters placed in front of the matrix, which together allows the cameras to work even in a dark room. 

Usually, passive motion capture systems have from up to 24 cameras. 

Cons of optical passive systems: Duration of marker placement on the actor. The system can 

confuse markers due to fast movement or close proximity to each other. This technology does not 

provide identification of each marker. 

Optical active. Markers have LEDs with integrated processors and radio-synchronization. Each 

LED is assigned an identifier, which allows the system not to confuse the markers with each other. In 

addition, they can be recognized after they have been blocked and reappeared in the field of view of 

the cameras. In other respects, the principle of operation of active systems is identical to passive 

systems. Active systems have greater accuracy and the ability to cover a larger work area in 

comparison with passive systems. By the way, the LEDs can be pulsed, which allows to capture a 

larger number of markers located pretty close to each other. 

Cons of active systems: Lack of ability to capture movements and facial expressions. An 

additional controller attached to the actor and connected to the LED-markers. This system limits the 

movements. The high price of LED markers and their fragility. 

Magnetic systems. Markers are magnets and cameras are receivers. The system calculates 

their positions by magnetic flux distortions. 

Magnetic systems calculate the position and orientation of the sensor relative to the magnetic 

flux using three orthogonal coils. The magnitude of the voltage or current in the coils allows these 

systems to calculate the range and orientation of the sensors. The advantage of this system is the use 

of one sensor for obtaining six degrees of freedom (position and orientation in space). 

Cons of magnetic systems: The sensitivity to magnetic and electromagnetic interference. The 

variable sensitivity of the sensors. The working area is smaller than optical systems. Lack of the ability 

to capture movement and facial expressions. An additional controller attached to the actor and 

connected to magnetic markers. The high price of magnetic markers. 

Mechanical systems directly follow the folds of the joints. An actor puts on special mechanical 

mocap-skeleton, which repeats all movements following him. The information about the angles of folds 

of all joints is going to the computer. Mechanical systems have an unlimited amount of capture when 

using wireless data transfer. 
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Cons of the mocap-skeleton: It strongly constrains and limits the actor’s movements. There is 

no possibility to capture movement and facial expressions, movement of close interaction of two or 

more actors and movement on the floor. The risk of breakdown of system with careless use. 

Gyroscopic / inertial systems for collecting information about movement miniature gyroscopes 

and inertial sensors are used, which are located on the body of the actor. Data from gyroscopes and 

sensors are transferred to the computer, where they are processed and recorded. The system 

determines the position of the sensor, as well as angle of inclination. 

Cons of gyroscopic / inertial systems: The lack of the ability to capture movement and facial 

expressions. An additional controller attached to the actor and connected to magnetic markers. The 

high price of gyroscopes and inertial sensors. To determine the position of an actor in space, an 

additional mini-system is needed. 

 

Conclusion 

The technology of motion capture has an impressive history of development and today has 

reached an incredibly wide application in films of various genres. From my own experience, I used the 

technology of non-professional motion capture at home. The technology consists of using improvised 

things, such as balls for ping-pong, as markers and capturing their movement with a conventional 

video camera, without the use of any special equipment. Tracking objects was done programmatically, 

using the color contrast between the markers and the actor's suit. Despite some limitations in the use 

of this technology, the study showed a satisfactory result in comparison with professional systems. 

The most important thing of this technology was a small cost. The development of this technology 

strives for cheap price and high quality. 
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даній статті розглянуто основні тенденції впровадження інформаційних технологій 

та автоматизації у телевиробництві, їх основні елементи та функції. З’ясовано основні 

переваги використання систем МАМ та NRSC. Виокреслено проблеми, що виникають при 

автоматизації виробництва на телебаченні. 

This article discusses the main tendencies of introduction of information technologies 

and automation in the telecommunication industry, its basic components and their functions. 

The main advantages of using MAM and NRSC systems are revealed. The problems that arise 

during the automation of production on television are outlined. 

Ключові слова: телебачення, виробництво, архів, монтаж, відео, запис, зберігання, 

автоматизація, контент, система мовлення, інформаційні технології, передавання, 

файловий вигляд, сервер. 

Key words: television, production, archive, installation, video, recording, storage, automation, 

content, broadcast system, information technology, transmission, file view, server. 

Вступ 

Розвиток нових технологій приносить зміни в медійному просторі, який існує навколо 

людини. Створення телебачення істотно знизило популярність друкованих видань та книг. На 

теперішній час відбуваються нові зміни медіапростору. Неможливо заперечувати той факт, що 

розвиток інформаційних технологій, зокрема всесвітньої мережі Інтернет, розпочав 

перерозподілу медійного споживання людини. Розширення медіа-пропозиції тягне за собою 

перерозподіл часу, що приділяється на ті чи інші інформаційні носії. Незмінним залишається 

інтерес телеглядачів до телебачення . У той же час істотно скоротилася частка населення, що 

надає перевагу газетам і радіо. 

Саме тому телебачення розвивається, оскільки інтерес населення не згасає, проте 

конкурентноспроможність тепер залежить не лише від продукту, що показують, але і від якості, 

швидкості, актуальності технологій, що використовуються під час виробництва. 

Протиріччя між творчими запитами телевізійної журналістики і можливостями техніки 

телебачення стимулюють технічний прогрес в розробці і виробництві нових поколінь телевізійної 

апаратури, є внутрішнім двигуном вдосконалення технологічних процесів і прийомів 

телебачення. 

Поява і розвиток нових технологій також дозволило розвивати і пришвидшувати 

виробництво телематеріалу в десятки разів. Інформаційні технології дали поштовх на розвиток 

ще більшої автоматизації в телевиробництві. 

mailto:alexandra.sponjak@gmail.com
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Якщо говорити про сегмент радіо і телебачення, то цифровізація в цих галузях настала 

вже давно. В даному випадку, під словом "цифровізація" мається на увазі не цифрові формати 

мовлення, а цифрове управління і роботу з контентом. Всі вихідні дані (музика, кліпи, передачі) 

представляють собою файли на серверах, а їх відтворення відбувається по списку. І саме в 

таких галузях особливо актуальна безперервність мовлення і резервне копіювання даних. 

Такий підхід дозволяє, не дивлячись на несумістність інтерфейсів апаратури, складності 

інфраструктури ТВ-комплексів , вирішувати найбільш сміливі творчі задуми. Можливість 

застосування автоматизації всієї технологічної послідовності виробництва надає суттєее 

скорочення часових та фінансових затрат. 

Основна частина 

Для побудови сучасних систем автоматизації телебачення необхідно детально вивчити 

принципи функціонування телевізійного комплексу, а також окремих задач, що виконуються на 

всіх етапах виробництва. Автоматизована система керування прискорює в рази процес 

виробництва програм, скорочує можливість виникнення помилок у прямому ефірі, підвищує 

ефективність використання обладнання та персоналу. 

Телевиробництво можна представити у вигляді трьох основних блоків: створення 

контенту, управління контентом і його доставка. Створення контент – це запис, конвертація, ввід 

медіаінформації з додаванням метаданих, каталогізація, створення копій різного розширення і 

перетворення форматів, створення кліпів і монтаж. Серед цих етапів найбільшу частку 

виробництва займає конвертація і монтаж, яку можна назвати обробкою контенту. Обробка 

потребує попереднього зберіганні контенту. Всі необхідні для роботи матеріали знаходяться в 

системі накопичування і архівування. Це вихідні відеосюжети, копії з низьким розширення, 

створені в процесі вводу чи на наступних стадіях виробництва, різноманітні версії сюжетів, 

метадані. Результатом обробки є продукт телекомпанії. Сформована програма і декілька її 

версій необхідно доставити до споживачів. Передача відбувається різними засобами 

комунікації, формуються звіти. Але перед тим як його доставити, необхідно спланувати 

доставку: що, куди і коли доставляти. Таким чином сформовується велика кількість файлів, яку 

необхідно зберігати. 

Прогрес у розробці високоякісних компактних відео-кодеків, стрімке збільшення об’єму 

масивів зберігання, які досягають зараз сотень терабайт, разом з появою високошвидкісних 

інтерфейсів передачі даних, дозволило збирати і зберігати тисячі годин відеоматеріалу і при 

цьому забезпечити можливість одночасної роботи з цими матеріалами багатьом користувачам. 

Відеоматеріали стають доступними для опису, каталогізації, перегляду, монтажу із затримкою 

всього в декілька секунд. Вже у процесі вводу журналіст, редактор, титрувальник, монтажер 

можуть займатися підготовкою сюжету на своїх робочих станціях. Саме перехід до технологій 

запису і зберігання у файловому вигляді (file-based), дав можливість з'явитися 

повнофункціональним системам автоматизації виробництва телевізійних програм. цілому, 

система автоматизації складається з наступних основних компонентів: 

– модуль Ingest ( «захоплення» і каталогізація отриманих матеріалів); 

– Media Asset Manager (MAM); 

– система зберігання та архівування (бібліотека медіа); 

– комплекс відео-серверів відтворення і ефірної графіки в сукупності з монтажними 

робочими місцями; 
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– мовлення – вихід в ефір даних (сюжетів) з архіву в певному порядку; 

– система автоматизації процесів підготовки інформаційних програм — News Room Computer 

System (NRCS); 

– управління – вузол, який управляє і контролює всі інші елементи комплексу. 

Один з найважливіших елементів в системі автоматизації телебачення – Ingest або захоплення 

/ оцифровка. 

Вихідний матеріал, що підлягає обробці, може надходити з різних джерел і спочатку мати різні 

формати. Захоплення інформації може відбуватися з Інтернету, з цифрових і аналогових носіїв, 

транслюватися з камер в студії або через супутник. У будь-якому випадку, вкрай важливо, щоб, при 

перекодуванні і стисненні, втрати в якості були мінімальні. Тому оператору необхідно звернути увагу 

на правильний вибір кодека для захоплення, правильні мітки і опис матеріалу. Завдяки їм будуть 

спрощені каталогізація і пошук файлів в архіві. 

Архів і МАМ не випадково об'єднують в єдине ціле. МАМ можна назвати каталогом, за 

допомогою якого можна оперативно знайти необхідні файли, поміщені на зберігання в архів. У 

системах зберігання можуть використовуватися такі елементи: 

– внутрішні сховища (жорсткі диски); 

– зовнішні сховища (флешкарти, SSD, дисковий масив, стрічкові бібліотеки LTO – касети з 

магнітною стрічкою); 

– хмарні сховища. 

Для розвинених систем важливо архів поділяти на довгостроковий і оперативний. Оперативний 

розділ зберігається на дисковому масиві. Не обов'язково, щоб він був великого обсягу, як зрозуміло з 

назви, тут важлива швидкість операцій. Наприклад, новинний матеріал зі зйомок оперативно 

обробляється, очищається від непотрібних файлів і передається на зберігання в довгостроковий 

архів, головною характеристикою якого є об’єм сховища. 

Використовуючи вихідні матеріали, а саме відібрані фрагменти за вказівками режисера, 

монтажер монтує відеоматеріал відповідно до задуманого сценарію. В процесі монтажу 

використовується різноманітне програмне забезпечення. При сумісній роботі над проектом 

оператори на системах нелінійного монтажу (СНМ) мають можливість в будь-який момент часу 

відслідковувати роботу інших операторів, копіювати інформацію у свою СНМ, змінювати на своїй 

робочій станціях і зберігати матеріали як власний проект. Проте, вихідний проект, який доступний 

іншим монтажерам, неможливо змінити чи видалити. 

Контент, отриманий в процесі роботи, необхідно доставити до споживачів. Цей процес було 

прийнято називати мовленням, але зараз області поширення продуктів телекомпанії вийшли за межі 

розповсюдження електромагнітних хвиль і контент відтворюється не тільки на телевізорах, а й на 

мобільних пристроях, додатках і в різній формі представлений в мережі Інтернет. 

«Серце» автоматизації телеефіру — система мовлення. Саме цей модуль відповідальний за 

трансляцію. Весь відеоматеріал раніше, за часів «касетно-стрічкового періоду», виводився вручну. 

Найчастіше оператору ефіру доводилося вручну управляти одночасно декількома 

відеомагнітофонами, DVD-плеєрами та станцією накладення графіки. За будь-який збій під час ефіру 

на телеканал накладалися штрафи. Саме через величезну відповідальність на телеканалах сервера 

мовлення встановлюють зі стовідсотковим дублюванням. І, як правило, під автоматизацією мають на 

увазі саме автоматизацію мовлення. 

Мовний сервер знімає значну частину навантаження з людини, накладаючи титри, ефекти, а 

головне – дає можливість відеоматеріалу виходити зі спеціального списку, званого плейлистом 
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(playlist). Головною його особливістю є можливість віддаленого управління і складання програми 

відтворення на певний час вперед, аж до декількох днів. 

Технології та обладнання, які віщають контент, об'єднані в функціональний елемент Playout. 

Основне завдання Playout'а: доставити контент до середовища його передачі в тому форматі, який 

для цього необхідний. 

Важливим елементом системи автоматизації телевиробництва є система автоматизації 

процесів підготовки програм (англ. News Room Computer System – NRCS). Ця комп’ютерна система 

створена для використання як у телебаченні, так і в радіомовленні. Являє собою сукупність 

програмних та апаратних засобів, які використовуються для підготовки, редагування та організації 

випуску в ефір інформаційних програм. Дана система надає можливість сумісного доступу до всіх 

матеріалів і дозволяє журналісту зі свого робочого місця виконувати повний цикл виробництва 

окремих сюжетів та випусків всієї інформаційної програми. 

Блок управління є програмним забезпеченням, яке якраз контролює всі процеси автоматизації 

телеефіру. Як правило, даний модуль вже є частиною інших елементів системи. Виняток становить 

ситуація, коли елементи системи зібрані від різних виробників. 

Висновки 

На хвилі активного і повсюдного впровадження інформаційних технологій перед 

технічними спеціалісти сучасних телекомпаній виникають завдання інтеграції ІТ-платформ у 

існуючі технологічні процеси. 

При встановленні системи автоматизації телевиробництва варто врахувати деякі нюанси: 

– необхідно врахувати, що використання окремих елементів системи від різних виробників 

можуть не ефективно взаємодіяти один з одним, аж до повної неузгодженості; 

– модернізацію старої системи бажано проводити поетапно: впровадження, налаштування 

обладнання, перенавчання персоналу потребують зусиль і часу; 

– необхідно пам’ятати, що сучасне обладання в найближчому майбутньому необхідно 

оновлювати, тому важливим фактором є можливість розширення. 

результаті впровадження систем автоматизації виникають гнучкі системи, що дозволяють, 

з одного боку, підвищити оперативність, забезпечити можливість паралельної роботи з вихідним 

матеріалом, практично повністю виключити фізичні носії даних з виробничого процесу і, як 

наслідок, скоротити час підготовки програм і експлуатаційних витрати, а з іншого - мінімізувати 

можливі помилки на найбільш відповідальних ділянках за рахунок оптимізації потоків даних та 

автоматизації рутинної роботи. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗПРОВОДОВИХ МЕРЕЖ У МІСЦЯХ ВЕЛИКОГО СКУПЧЕННЯ 
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даній статті розглянуто основні особливості вдосконалення WI-FI мережі, її основні 

проблеми при розгортанні у місцях великого скупчення людей. Виокремлено основні 

переваги при розгортанні мережі в різних місцях великої щільності. 

This article discusses basic features of improvement of WIFI of network, her basic 

problems at development in the places of large accumulation of people. The main advantages 

for deploying the network in different places of high density. 

Ключові слова: безпроводова мережа, Wi-Fi, інтерференція, щільність, точка доступу. 

Key words: wireless network, Wi-Fi, interference, density, access point. 

 

Вступ 

Перш за все необхідно відзначити, що сучасні підходи проектування мереж з високою 

щільністю ґрунтуються на розумінні того, що основний користувач в такому сценарії це людина з 

мобільним пристроєм. Загальна кількість присутніх людей в таких місцях дуже велика, тому 

кількість потенційних користувачів мережі Wi-Fi також може бути великою. 

Ще не так давно до мережі Wi-Fi ставились з недовірою, оскільки її безпека порівнюючи з 

прийнятою в мережі 3G вважалася слабкою за ступенем захищеності та прозорості процесу 

аутентифікації абонентів. Однак в даний час більшість операторів мереж мобільного зв'язку 

вважає, що з реалізацією технологій 802.1x, 802.11i, 802.11u і HotSpot 2.0 ступінь захищеності і 

зручність використання Wi-Fi стали відповідати рівню 3G і LTE. 

Сьогодні корпоративні клієнти все частіше вибирають безпроводові мережі. Це зручно 

тому, що не потрібно розгортати класичні кабельні мережі. При цьому пропускна спроможність, 

що забезпечується безпроводовими установками, може реально конкурувати з пропускною 

спроможністю проводових мереж. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей забезпечення Wi-Fi високої щільності в 

місцях великого скупчення людей. 

 

Шляхи вдосконалення Wi-Fi мережі 

Ось які проблеми стоять перед проектувальниками безпроводових мереж високої 

щільності: 

− Інтерференція від інших Wi-Fi мереж. 

− Інтерференція від інших пристроїв, що працюють в цьому діапазоні. 

− Міжканальна інтерференція внаслідок близького розташування точок доступу. 
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− Складність розміщення та інсталяції обладнання. 

− Зниження  продуктивності  мережі  через  клієнтів,  що  використовують  стандарт  IEEE 

802.11b. 

− Зниження швидкості передачі через неправильний розподіл клієнтів по діапазонах 

(використання діапазону 2.4 ГГц, коли можна використовувати діапазон 5 ГГц). 

− «Залипання» клієнтів, коли пристрій залишається підключеним до точки доступу навіть 

коли клієнт перемістився на інший кінець об'єкта тощо. 

У місцях великого скупчення людей, таких як стадіони, вулиці та площі міста, арени, 

конференц центри, готелі, парки, вокзали, мобільні мережі особливо перевантажені. Тому 

мобільним операторам необхідні інструменти для вирішення проблеми пропускної спроможності 

мережі. Одним з найбільш цікавих варіантів є використання гетерогенних мереж, побудованих 

на базі Wi-Fi та LTE [1]. 

Основна складність при розгортанні Wi-Fi мережі високої щільності - це управління 

інтерференцією. Ключовим моментом в такому випадку є розміщення точок доступу так, щоб 

сигнал поширювався лише в заданому напрямку. Тоді технологія адаптивних антен спільно з 

правильним вибором розміщення точок доступу дасть максимальний ефект. 

В умовах високої щільності дводіапазонні точки доступу необхідно запускати в діапазоні 5 

ГГц. Удосконалена технологія побудови антенних систем дозволяє фокусувати сигнал і тим 

самим знизити рівень інтерференції. 

У випадку розгортання Wi-Fi в будь-якому складському приміщенні є складним завданням 

через великі розміри приміщень і складних інтерференційних умов. В складських приміщеннях 

багато металевих конструкцій на шляху поширення Wi-Fi сигналу і, як правило, не прокладено 

Ethernet кабелі, які необхідні для запуску класичної Wi-Fi мережі. 

У парках мережі особливо перевантажені. Крім того, в парках далеко не на кожному стовпі 

проводове підключення до мережі. Необхідне рішення з максимальною зоною покриття, гнучке і 

надійне. Точкове покриття антен з великим коефіцієнтом посилення дозволяють скоротити 

кількість необхідних точок доступу в 2-4 рази. Точки доступу з високим коефіцієнтом підсилення 

економлять порти на комутаторі, їх треба менше для покриття тієї ж площі. 

Що стосується обладнання і ПЗ, то найбільші виробники, такі, як Cisco Systems, Aruba 

Networks, Ruckus, Huawei та інші компанії пропонують комплексні рішення. Основні компоненти 

подібної системи - контролери (основний і резервний) для централізованого управління точки 

доступу і антени. Кожна точка доступу розрахована приблизно на 250-500 користувачів. Бажано, 

щоб призначені для користувача пристрої та антени знаходилися в зоні прямої видимості. 

Для вирішення цих завдань Cisco Connected Stadium Wi-Fi використовує нові 

вузькоспрямовані антени та високопродуктивні дводіапазонні точки доступу в поєднанні з 

програмними алгоритмами для автоматичного налаштування безпроводової мережі в 

залежності від постійно мінливої радіочастотної обстановки, а також технологію CleanAir, яка 

включає точки доступу з вбудованими інтелектуальними апаратними функціями, що дозволяють 

виявляти, класифікувати і зменшувати вплив радіочастотних завад. Для забезпечення 
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моніторингу та управління мережею використовуються багатофункціональні контролери 

безпроводових мереж і ПЗ управлінням інфраструктурою Cisco Prime. 

Cisco Connected Stadium Wi-Fi використовує систему розширеного управління 

радіоресурсами (RRM) і антени з високим коефіцієнтом підсилення для створення сотень 

мікроосередків Wi-Fi по всій території спортивного комплексу, кожен з яких забезпечує високу 

пропускну спроможність і підтримує широкий спектр пристроїв, що підключаються до 

безпроводової локальної мережі. Як показано на рис. 1, більш щільне розміщення 

мікроосередків Wi-Fi забезпечує підтримку більшої кількості користувачів [2]. 

 

Рис. 1. Поліпшення зони охоплення і пропускної спроможності за допомогою Cisco 

Connected Stadium Wi-Fi 

 

Висновки 

При розгортанні Wi-Fi мережі високої щільності необхідно дотримуватися певних правил. 

Щоб досягти якісного сигналу необхідно розташовувати антени так, щоб вони діяли тільки в 

одному напрямку. Необхідно використовувати більше осередків з обмеженою зоною 

обслуговування точки доступу для підвищення щільності та швидкості мережі. Дводіапазонні 

точки доступу необхідно запускати в межах 5 ГГц. Необхідно робити зону з максимальним 

покриттям, робити її гнучкою та надійною. 
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СЕКЦІЯ №8: «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ» 

УДК 004.855 

 

АЛГОРИТМ СПРОЩЕННЯ АНСАМБЛЮ ГІБРИДНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

А.О. Кузьменко 

Національний авіаційний університет, Факультет автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій, Київ, Україна, e-mail: anastasiaakuzmenko@gmail.com 

 

Незважаючи на те, що ансамбль зазвичай більш точний, ніж одинична мережа, 

існуючі ансамблеві методи, як правило, створюють невиправдано великі ансамблі, які 

збільшують використання пам'яті та обчислювальні витрати. Спрощення ансамблю 

вирішує цю проблему. У статті аналізується компроміс між точністю і різноманітністю і 

доводиться, що класифікатори, які є більш точними і роблять більше прогнозів у групі 

меншості, більш важливі для побудови підансамблю. Пропонується метрика, яка 

враховує точність і різноманітність, щоб оцінити вклад окремого класифікатора, який 

допоможе виділити необхідну кількість мереж з найкращими результатами. 

Despite the fact that the ensemble is usually more accurate than a single network, 

existing ensemble techniques tend to create unreasonably large ensembles that increase the 

use of memory and computation costs. The ensemble's prunning solves this problem. The 

article analyzes the compromise between accuracy and diversity and it is proved that 

classifiers, which are more accurate and make more predictions in the minority group, are 

more important for the construction of the subensemble. A metric that takes into account 

accuracy and diversity is proposed to evaluate the contribution of a separate classifier that will 

help to allocate the required number of networks with the best results. 

Ключові слова: спрощення ансамблю, беггінг, точність, різноманітність. 

Key words: ensemble prunning, bagging, accuracy, diversity. 

 

Вступ 

Бажаної різноманітності моделей і певної незалежності їх помилок, що сприятливо 

позначається на точності при об'єднанні в комітет, можна досягти і без використання одних 

моделей для зміни інших. Моделі можуть навчатися незалежно, що є принциповим ресурсом 

при використанні паралельних обчислень. Рівноправні моделі стають різноманітними при 

навчанні на різних вибірках даних. Маючи лише один набір з m прикладів, можливо отримати 

підвибірки з близькою статистикою за допомогою бутстрепу [1] - випадкової вибірки з 

поверненням. Це є основою для підходу, який називається беггінг. Підхід базується на 

незалежному навчанні окремих моделей на бутстреп-вибірках з навчального набору даних і 

об'єднанні отриманих моделей в комітет більшості. 

Побудова класичних ансамблів є активною дослідницької областю в спільнотах 

машинного навчання та інтелектуального аналізу даних. Замість того, щоб покладатися на один 

класифікатор, ансамбль являє собою набір класифікаторів, які приймають рішення 

колективно[2]. 
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Необхідна і достатня умова для того, щоб ансамбль класифікаторів був більш точним, ніж будь-

який з його окремих членів, - це те, що класифікатори точні і різноманітні. Оскільки 

різноманітність ансамблю зменшується зі збільшенням точності членів, ключем до успіху будь-

якого методу навчання ансамблю є компроміс між точністю і різноманітністю. 

В даній статті надається алгоритм спрощення ансамблю, який дозволяє обрати відсоток 

нейромереж згідно з доступними ресурсами та найкращим компромісом між точністю та 

різноманіттям. Алгоритм базується на основі аналізу роботи [3]. 

 

Постановка задачі та основні поняття 

Нехай  1 2,...,D d d  - множина із N точок даних, де   , | [1, ]i i id x y i N   пара 

початкових ознак і мітка, яка представляє i-ту точку даних,  1,..., mC c c -  множина М-

класифікаторів, де ( )i jc x  дає прогноз i-того класифікатора в j-тій точці даних 

 (1) ( ) ( ) ( ) ( )

1,..., | [ ,..., , [1, ]]N i i i

LV V V V V V i N    множина векторів, де 
( )i

jV  v(i)j - число 

прогнозів для j-тої мітки i-тої точки даних ансамблю з мажоритарним голосуванням 

(голосуванням більшості), а L - кількість вихідних міток. Є вибірка даних, розділена на навчальну 

і тестову. Необхідно на основі точності і різноманіття класифікаторів  1,..., mC c c  відібрати 

мережі для формування ансамблю, вважаючи, що мережі попередньо навчені на бутстреп-

вибірках, сформованих з навчального набору даних. 

Дано два класифікатора 
ic  і jc , де 

(01)N  позначає число точок даних, неправильно 

передбачених 
ic , але правильно спрогнозованих jc . 

(10)N  протилежно 
(01)N . Різноманітність 

,i jDiv - - це відношення між сумою кількості точок даних, правильно спрогнозованих одним з 

класифікаторів, і загальною кількістю даних, як зазначено в рівнянні (1). 

 

(01) (10)

,i j

N N
Div

N


                                                          (1) 

Внесок різноманітності 
ic  I класифікатора в ансамбль, що позначається 

iConDiv , являє 

собою суму різниці між 
ic і кожним іншим класифікатором в ансамблі 

 ( )

( )

1

1
i k

N
i

i c x

k

ConDiv M
N 

   ,                                            (2) 

де N – кількість точок даних, М – загальна кількість класифікаторів, 
( )

( )i k

i

c x - кількість 

класифікаторів, які погоджуються з 
ic класифікатором в прогнозуванні результату класифікації. 

Прогноз члена ансамблю в одній точці даних можливо розділити на чотири підмножини: 

(1) підмножина, в якій класифікатор прогнозує правильно і знаходиться в групі меншості; 

(2) підмножина, в якій класифікатор прогнозує правильно і знаходиться в групі більшості; 

(3) підмножина, в якій класифікатор неправильно прогнозує і знаходиться в групі меншості; 

(4) підмножина, в якій класифікатор неправильно прогнозує і знаходиться в групі більшості. 



416 Конференція молодих вчених «Електроніка-2018»  
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

 

Тому пропонується евристична метрика для оцінки внеску кожного члена ансамблю, який 

точно враховує як точність, так і різноманітність. Таким чином, включення мережі в ансамбль 

визначається на основі індивідуального вкладу. 

 

Розрахунок індивідуального вкладу 

Індивідуальний внесок класифікатора 
ic  визначається наступним чином: 

 

де 
( )j

iIC  - внесок класифікатора 
ic  j-ту точку даних jd . 

( )j

iIC  визначається в залежності від підмножини, до якої належить прогноз класифікатора. 

1. Коли ( )i jc x   дорівнює 
iy , що означає, що 

ic  робить правильні прогнози в точці jd , 

якщо ( )i jc x  належить до групи меншості, то визначається як 

 

де 
( )

max

j  - число більшості голосів в jd  і  
( )

( )i k

i

c x ) - число прогнозів ( )i jc x , розраховане 

раніше. 

2. Коли ( )i jc x  дорівнює 
iy  i ( )i jc x належить до групи більшості, визначається як: 

 

де 
( )

sec

j  - друга за величиною кількість голосів на jd  мітках. 

3. Коли ( )i jc x не дорівнює 
iy  (два негативних випадки), ( )

i

jIC визначається як: 

 

де 
( )j

correct  - кількість голосів за правильну мітку jd . 

Тоді формулу (3) можна привести до наступного вигляду, поєднуючи рівняння (4), (5) і (6): 

 

Таким чином, для кожної точки даних розраховується індивідуальний внесок, який бере до 

уваги і правильність, і різноманіття. 

 

Загальний алгоритм 

1. Маємо набір навчальних прикладів    1 1, ,..., ,m mx y x y  з мітками  1,..., .y k   

2. Отримуємо t бутстреп-виборок 
tD . 

3. Незалежно (паралельно) навчити t класифікаторів 
th , кожен на своїй виборці 

tD . 



 3-5 квітня 2018 року (Київ, Україна) 417 
   

ELCONF-2018, http://elconf.kpi.ua 

4. Отримати прогнози кожного класифікатора 
ic  щодо j-тої точки даних jd  на тестовій 

виборці і визначити індивідуальний внесок. 

4.1. Якщо прогноз ( )i jc x  дорівнює 
iy , тобто 

ic  робить правильні прогнози в jd  

4.1.1. Якщо прогноз ( )i jc x  належить до групи меншості, то індивідуальний вклад 

розраховується за формулою (4) 

4.1.2. Якщо прогноз ( )i jc x  належить до групи більшості, то індивідуальний вклад 

розраховується за формулою (5) 

4.2. Якщо прогноз ( )i jc x  не дорівнює 
iy  , індивідуальний вклад розраховується за 

формулою (5) 

4. Визначити індивідуальний внесок класифікатора 
ic  за формулою (7), де в залежності 

від пункту 4 виставляється в одиницю відповідний коефіцієнт. 

5. Додати пару  (
ic , iIC ) в список і відсортувати в порядку спадання. 

6. Визначити параметр p, який є бажаним відсотком класифікаторів C, який повинен бути 

збережений на виході підансамблю. Цей параметр визначається виходячи з існуючих ресурсів, 

таких як пам'ять і об’єм часових витрат. 

7. Знаючи бажані витрати ресурсів і реальні, вивести перші p відсотків зі списку як 

скорочений підансамбль. 

 

Висновки 

Отже, одна з проблем ансамблевих підходів полягає в тому, що вони прагнуть створити 

невиправдано великі ансамблі, що вимагає великого обсягу пам'яті для зберігання навчених 

класифікаторів та зменшення часу відгуку для прогнозування. Скорочення ансамблю або 

вибіркові ансамблі - це метод, який вирішує цю проблему, вибираючи підмножину окремих 

класифікаторів з підготовленого ансамблю для формування підвузлів для прогнозування. 

Потрібно ретельно вибирати класифікатори в підансамбль, щоб він був досить малий з метою 

зменшення вимог до пам'яті та часу відгуку з точністю прогнозу, аналогічною або з точністю, що 

перевершує вихідний ансамбль. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ ПІЛОТІВ ГЕЛІКОПТЕРІВ НА ТРЕНАЖЕРІ 

 

В.О. Глухов  

Національний авіаційний університет, Інститут інформаційно-діагностичних систем, Київ, 

Україна, e-mail: Glukhov_Vitaliy@ukr.net 

 

Розглядається побудова інтелектуальної системи навчання пілотів гелікоптерів. В 

статті розроблена структурна схема тренажера, що включає інтелектуальну частину, яка 

реалізує процес відбору пілотів, адаптацію навчальних задач до індивідуальних 

особливостей пілотів з розрахунком оптимальних значень часу підготовки та кількості 

повторювань завдань, з метою формування стійких навичок керування гелікоптером, а 

також контролем знань. Формування завдань здійснюється на підставі використання 

бази знань. В якості інтелектуальних елементів використовуються штучні нейронні 

мережі, зокрема, багатошаровий персептрон і мережі Кохонена. Наведений алгоритм 

навчання мереж Кохонена. Для розрахунку оптимального часу навчання та кількості 

повторень окремих навичок, розроблені математичні моделі процесу навчання.  

The construction of an intelligent training system for helicopter pilots is under 

consideration. In the article the structural scheme of the simulator is developed, which 

includes the intellectual part that implements the process of selection of pilots, the adaptation 

of training assignments to the individual characteristics of the pilots, with the calculation of 

optimal training times and the number of repetitions of tasks, with the goal of forming stable 

helicopter control skills and knowledge control. Creation of tasks is carried out based on the 

usage of knowledge bases. As intellectual elements, artificial neural networks are used, in 

particular, a multi-layer perseptron and a Kohonen networks. The learning algorithm for 

Kohonen networks is given. To calculate the optimal training time and the number of 

repetitions of individual skills, mathematical models of the learning process have been 

developed. 

Ключові слова: Навчання на тренажері; інтелектуальна система; штучна нейронна 

мережа; база знань. 

Key words: Simulator training; intelligent system; artificial neural network; knowledge base. 

 

Вступ 

Підготовка пілотів на авіаційному тренажері - один з найважливіших елементів безпечної 

експлуатації гелікоптера. Вона дозволяє мінімізувати негативний вплив від людського фактору, 

тобто звести до мінімуму можливість помилкових дій екіпажу гелікоптера. У загальному випадку 

тренажер гелікоптера - це спеціалізований комплекс технічних засобів, що моделюють процес 

пілотування в наземних умовах із високим рівнем схожості. Навчання пілотів на тренажері 

дозволить в оптимальні терміни: 
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- покращити якість оволодіння навичками на заданому етапі навчання через оптимальний 

розподіл часу між ними; 

- знизити загальний час тренувань, визначаючи послідовність оволодіння навичками або 

їх паралельне відпрацювання. Як показують попередні оцінки, загальна тривалість навчання 

може бути зменшена на 10 - 20%, а отже, і витрати на навчання [4]. 

Подальше підвищення ефективності навчання на тренажері може бути досягнуто завдяки 

використанню в його структурі інтелектуальної системи, яка забезпечує якісний попередній 

відбір пілотів, адаптацію навчального матеріалу до індивідуальних характеристик пілота з 

розрахунком оптимального часу навчання і кількості повторень окремих операцій, для 

формування стійких навичок [5]. 

 

Структурна схема інтелектуальної системи тренажера 

Запропонована інтелектуальна система тренажера складається із двох баз знань, трьох 

штучних нейронних мереж (ШНМ) та бази даних (рис.1). 

На початку попереднього відбору пілот виконує початковий набір завдань, сформований 

інструктором. Його результати надсилаються до ШНМ 2 для оцінки та підбору наступного 

завдання із бази знань 2 та завантажуються у базу даних. 

Результати попереднього відбору наповнюють базу даних, яка використовується для 

навчання на тренажері. Результати формують уявлення про рівень пілота на даний момент. 

ШНМ 1 оцінює результати тестування, які подаються  із бази даних та формує наступні 

завдання, використовуючи вміст бази знань 1. Результати також надсилаються до бази даних. 

ШНМ 3 здійснює оцінку пілотів, використовуючи дані, отримані з датчиків тренажера. 

 

Рис. 1. Структурна схема інтелектуальної системи тренажера 

 

В якості інтелектуальної системи тренажера пропонується використання штучної 

нейронної мережі. Необхідно підібрати відповідну архітектуру нейронної мережі та спосіб її 

тренування. 
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Нейронна мережа Кохонена 

Однією з сучасних і гнучких у вивченні є нейронна мережа Кохонена (рис.2). У своїй 

архітектурі вона більше підходить для обробки результатів виконання завдань на тренажері, 

оскільки в такій мережі всі об'єкти класифікуються і представляються у вигляді певного вектора, 

який подається на вхід нейронної мережі [2]. Крім того, мережі Кохонена можуть бути 

використані для зменшення розміру даних з мінімальною втратою інформації. У розглянутій 

архітектурі сигнал поширюється від входів до виходів у прямому напрямку. Структура нейронної 

мережі містить один шар нейронів (шар Кохонена) без коефіцієнтів зміщення. Загальна кількість 

вагових коефіцієнтів розраховується як добуток: 

.wN MK  (1) 

де M – кількість вхідних змінних мережі – характеристичних ознак об’єкта дослідження; К - 

кількості нейронів шару Кохонена 

Кількість нейронів дорівнює кількості кластерів, серед яких відбувається початковий 

розподіл і подальший перерозподіл навчальних прикладів. Кількість вхідних змінних нейронної 

мережі дорівнює числу ознак, що характеризують об'єкт дослідження і на основі яких 

відбувається віднесення його до одного з кластерів. 

 

 

Рис. 2. Загальна структура нейронної мережі Кохонена 

 

Нормалізація вхідних змінних виконується в межах [-1, 1] або [0, 1]. 

Для життєвого циклу нейронних мереж даної архітектури характерні три основні стадії 

життєвого циклу: навчання, кластерний аналіз та практичне використання. 

Алгоритм навчання мережі Кохонена включає етапи, склад яких залежить від типу 

структури: постійної (самонавчальна мережа) або змінної (самоорганізована мережа). Для 

самонавчання послідовно виконуються: 

1) Задання структури мережі (кількості нейронів шару Кохонена) (K). 

2) Випадкова ініціалізація вагових коефіцієнтів значеннями, що задовольняють одному з 

наступних обмежень: 
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- при нормалізації вихідної вибірки в межах [-1, 1]: 

1
,ifw

M
                                                              (2) 

– при нормалізації початкової вибірки в межах [0, 1]: 

1 1
0.5 0.5 ,ifw

M M
   

                          

                        (3) 

Слід розрізняти власне самонавчання і самоорганізацію нейронної мережі Кохонена. При 

звичайному самонавчанні мережа має фіксовану структуру, тобто  кількість нейронів, що не 

змінюється протягом усього життєвого циклу. При самоорганізації мережа, навпаки, не має 

постійної структури. Залежно від знайденої відстані до нейрона-переможця, цей нейрон 

використовується для кластеризації прикладу, або для поданого на входи прикладу створюється 

новий кластер з відповідними йому ваговими коефіцієнтами. Крім того, в процесі самоорганізації 

структури мережі Кохонена окремі нейрони можуть виключатися з неї. 

 

Висновки 

У статті розглядається метод розв'язання проблеми побудови інтелектуальної системи, 

яка забезпечує попередній відбір пілотів гелікоптерів для навчання на тренажері. Особлива 

увага звертається на моделі нечіткої оцінки з використанням нейронних мереж, оскільки це 

забезпечує принципово новий підхід до вирішення завдань тестування та контролю знань. До 

речі, використання нейронних мереж підходить для аналізу виконання завдань на тренажері. Це 

може приблизити оцінку знань та навичок інтелектуальною системою до висновків, які виносить 

інструктор при перевірці виконання практичного завдання. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕЧЕТКИХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ANFIS С РАЗНЫМИ 

ФУНКЦИЯМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
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Рассматриваются варианты использования колоколообразной функции и 

сигмоидальной функции как функции принадлежности. Произведен их анализ и сделаны 

выводы относительно их производительности. 

Variants of using bell-shaped function and sigmoid function as a membership function 

are considered. Their analysis and conclusions about their performace are made. 

Ключевые слова: нейронная сеть, ANFIS, функция принадлежности.  

Key words: neural network, ANFIS, membership function. 

 

Вступление 

На сегодняшний день существет множество типов нейронных сетей, которые широко 

используются для решения различных задач, от прогнозирования и оптимизации до построения 

моделей. Одна из таких нейронных сетей – сеть ANFIS считается универсальным оценщиком 

[1, 2]. Работа такой сети во многом зависит от выбранной функции активации. Целью 

проведенных исследований было проверить эффективность общеиспользуемой 

колоколообразной функции принадлежности. 

 

Короткий осмотр архитектуры нейронной сети ANFIS 

Архитектура ANFIS представляет собой адаптивную сеть, которая использует обучение с 

учителем, аналогичную модели нечеткой сети Такаги-Сугено. В этой работе использовалась сеть 

с четырьмя входами x1, x2, x3 и x4 и тремя правилами. Три правила «Если-То»:  

Правило 1: Если x1=mf1in1, x2=mf2in1, x3=mf3in1 и x4=mf4in1, то f1=3 

Правило 2: Если x1=mf1in2, x2=mf2in2, x3=mf3in2 и x4=mf4in2, то f1=3 

Правило 3: Если x1=mf1in3, x2=mf2in3, x3=mf3in3 и x4=mf4in3, то f1=3 

Где mfiinj являются функциями принадлежности, i - номер правила, а j - соответствующий 

вход. Архитектура ANFIS имеет пять слоев. Первый и четвертый слои содержат адаптивные 

нейроны, в то время как нейроны других слоев постоянны [1]. 

Первый слой выполняет раздельную фаззификацию каждой переменной, определяя для 

каждого k-го правила вывода значения функции принадлежности в соответствии с функцией 

фаззификации, которая применяется. В этой работе мы рассматривали такие функции 

принадлежности: колоколообразную (1) и сигмоидную кривую (2). Это параметрический слой. 

mailto:prostoigor1995@bigmir.net
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Где 
1,iO  – выход i-го нейрона в 1-м слое  1,i x  – степень принадлежности, x – входная 

переменная, ,i ia c – коэффициенты функции принадлежности. 

Второй слой выполняет агрегирование отдельных переменных, определяя 

результирующую степень принадлежности условиям правила. Это не параметрический слой. 

 

Где 
iw  - выход, который представляет собой степень принадлежности . 

Третий слой нужен для нормализации силы правил, полученных во втором слое. 

 

iw – нормализованная сила правила. 

Четвертый слой представляет собой генератор функций, в котором рассчитываются 

значения функции, обозначенной в правилах. Это параметрический слой, в котором адаптации 

подлежат линейные параметры (веса) определяющие функции последствий правил 

 

Где , ,i ip q r - коэффициенты установленных правил. 

Пятый слой состоит из единственного выходного нейрона. В нем вычисляется выходной 

сигнал суммированием всех входящих сигналов. Это не параметрический слой. 

 

В сети ANFIS первый и четвертый слои содержат параметры, которые могут быть 

изменены. В первом слое это нелинейные параметры функции принадлежности, а четвертый 

слой содержит линейные последовательные параметры. Гибридный алгоритм, предложенный 

Янгом [2], будет использован в этом исследовании для обучения этих параметров. Также можно 

использовать алгоритм обратного распространения, который использовался ранее, однако 

было обнаружено что в адаптивных нейронных сетях у него слишком низкая скорость 

конвергенции. Кроме того, он часто давал неверные результаты так как попадал в локальный 

минимум. 
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Результаты исследования 

Для обучения этой сети мы использовали Ирисы Фишера как набор данных. После 500 

эпох обучения ошибка сети с колоколообразной функцией принадлежности составляла 0.1537, 

а для сети с сигмоидальной функцией принадлежности 0.35689. После 2000 эпох, ошибка сети 

с колоколообразной функцией принадлежности составляла 0.080975, а для сети с 

сигмоидальной функцией принадлежности 0.35689. 

 

Рис.1. Ошибка сети с колоколообразной функцией после 500 (а) и 2000 (в) эпох и 

сигмоидальной функцией после 500 (б) и 2000 (г) эпох. 

 

Выводы 

Базируясь на полученной информации, мы можем видеть что использование 

сигмоидальной функции активации неоправданно так как она попадает в точку локального 

минимума и обучение прекращается. 
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АЛГОРИТМ М’ЯКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ НА ОСНОВІ РОЗДІЛЯЮЧИХ ГІПЕРПОВЕРХОНЬ 
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КПІ ім. Ігоря Сікорського, Факультет інформатики та обчислювальної техніки, Київ, Україна, e–
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Запропоновано новий алгоритм «м'якої» кластеризації на основі використання 

штучних нейронних мереж як моделей гіперповерхонь, що розділяють кластери. 

Алгоритм дозволяє вирішувати задачу м'якої кластеризації як задачу оптимізації гладкої 

нелінійної функції, а отже застосовувати весь математичний апарат нелінійної 

оптимізації, який суттєво розвинувся за останні роки. 

A new “soft” clustering algorithm is proposed based on the use of artificial neural 

networks as models of hypersurfaces that separate clusters. The algorithm allows to solve the 

problem of soft clusterization as a problem of smooth nonlinear function optimization and, 

therefore, to apply the entire mathematical apparatus of nonlinear optimization, which has 

evolved significantly in recent years. 

Ключові слова: кластеризація, штучні нейронні мережі, м'яка кластеризація, нелінійна 

оптимізація. 

Key words: clustering, artificial neural networks, soft clustering, nonlinear optimization. 

 

Вступ 

Задача кластеризації є найбільш відомою із класу задач «навчання без учителя» [1] – 

тобто тих, у яких для вхідних прикладів не задано певну додаткову інформацію від «учителя», 

що може полегшити процес навчання для системи. Ця задача виникає при вирішенні багатьох 

практичних завдань у різноманітних сферах, таких як: обробка зображень, стиснення даних, 

біоінформатика та інші. 

Задачу кластеризації [2], що розглядається у роботі, можна описати наступним чином. 

Маючи множину прикладів X ( x1 ,..., xn ) , де кожний приклад – це вектор у просторі Rd , та 

задану кількість кластерів K ϵ N, необхідно кожному прикладу поставити у відповідність деякий 

номер кластеру k =1,..., K таким чином, щоб отриманий вектор номерів кластерів 

1[ ,..., ]T

nk k k  мінімізував певний критерій ( , )CR k X : 

 arg min ( , ) .

k

k CR k X
   
  

  

                                       (1) 

Огляд існуючих методів 

Як відомо, задача кластеризації навіть для простого випадку, коли функція втрат є 

сумарною евклідовою відстанню точок до центру свого кластеру, є NP складною [3,4], тому не 

існує загального алгоритму, який би гарантовано знаходив оптимальний вектор номерів  
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кластерів k *
і при цьому не потребував експоненціально зростаючої кількості обчислень 

при збільшенні кількості прикладів у вибірці. Через це для наближеного вирішення цієї задачі 

використовують різноманітні евристичні методи. Розглянемо основні відомі методи 

кластеризації та їх недоліки. 

Алгоритм k–середніх [5]. Найвідоміший та один з найпростіших алгоритмів кластеризації. 

Неформально його можна описати наступним чином: спочатку певним (часто випадковим) 

чином обираються початкові центри кластерів, після чого поки не буде виконана умова зупинки 

алгоритму виконуються ітерації, де кожна ітерація складається з 2 кроків: крок знаходження 

найближчого поточного центру кластеру для кожного прикладу, та крок розрахунку нового 

центру кластеру – як середнього значення усіх прикладів, для який поточний центр цього 

кластеру виявився найближчим. Умовою зупинки є рівність нових та поточних центрів кластерів. 

Формально, алгоритм складається з наступних кроків: 

1. Встановлюються початкові центри кластерів як випадково обрані унікальні K приклади:  

       (0) : , 1,..., , 1,..., ; 1,..., , 1,..., : .j rj j j tc x j K r n t K j K t j r r           

2. : 0.it   

3. Для кожного прикладу  , 1,...,ix i n знаходиться і запам’ятовується найближчий до 

нього центр кластеру: 

 
 ( )

1,...,

: arg min .it

i i j
j K

nc x c


   

4. Розраховуються нові центри кластерів як усереднення усіх прикладів, для яких 

найближчим був поточний центр кластеру:  ( 1) 1
: 1, 1,..., .it

j i j

j

c x n j K
n

      

5. Якщо хоча б для одного значення  1,...,j K новий центр кластеру відрізняється від 

поточного - 
( 1) ( )it it

j jc c  - то присвоюється : 1it it  і виконується нова ітерація алгоритму, 

починаючи з кроку 3.У іншому випадку алгоритм зупиняється, і поточний розподіл за кластерами 

разом з центрами кластерів є виходами алгоритму. 

Алгоритм намагається мінімізувати критерій сумарної середньої відстані між точками в 

одному кластері: 

2

:1

( , )
j j

K

j j

k ii x

CR k X x


                                         (2) 

Основні недоліками алгоритму є: 

 «застрягання» у локальному оптимумі – у залежності від початкових центрів кластерів 

алгоритм може зупинятися в різних локальних оптимумах, не знаходячи глобально оптимальних 

центрів (хоча очевидно, що ніякий алгоритм, який не потребує експоненціально зростаючої 

кількості обчислень при збільшенні кількості прикладів у вибірці, не зможе гарантовано 

знаходити глобально оптимальні центри за умови P  NP ),  

 алгоритм надає перевагу кластерам з приблизно однаковою кількістю прикладів,  
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 очевидно, що застосування алгоритму до набору даних, де кластери не відповідають 

«очікуванням» алгоритму – тобто не є подібними до сфер, що розділені у просторі, зазвичай дає 

погані результати.  

Алгоритми ієрархічної кластеризації [6]. Алгоритми цієї групи будують певну ієрархію 

кластерів, причому виділяють 2 основні підходи для побудови ієрархії: агломеративний, коли 

на початку виконання кожен приклад знаходиться у власному кластері і поступово виконується 

злиття кластерів, та дивізівний, коли на початку усі приклади належать до одного кластеру, і 

поступово виконується розділення одного кластеру на декілька менших кластерів. 

Основні недоліки цієї родини алгоритмів: 

 не завжди можна чітко задати глобальний критерій, що мінімізується даним алгоритмом 

 через «жадібний» характер більшості алгоритмів цієї родини часто отримується деяка 

локально оптимальна кластеризація. 

Самоорганізаційні карти Кохонена [7] (СКК). СКК є штучною нейронною мережею [8], 

«придатною» для навчання без учителя, і в процесі навчання мережа намагається певним 

чином апроксимувати розподіл навчальних прикладів. Ця апроксимація досягається шляхом 

позиціонування певної кількості вихідних нейронів мережі у просторі вхідних прикладів так, щоб 

кожен нейрон приблизно відповідав центру деякого скупчення вхідних прикладів – тобто центру 

деякого кластеру. Таким чином, після позиціонування усіх вихідних нейронів кластеризацію 

вхідних прикладів можна виконати шляхом знаходження найближчого нейрону для кожного 

прикладу, і віднесенням усіх прикладів, для яких найближчим опинився деякий спільний нейрон, 

до одного кластеру. 

Основні недоліки СКК: 

 для оригінального «алгоритму» СКК незрозуміло, який оптимізаційний критерій 

мінімізується при позиціонуванні нейронів мережі у просторі вхідних прикладів, 

 результат алгоритму навчання СКК залежить від певних параметрів, значення яких 

потрібно підбирати, 

 з точки зору саме задачі кластеризації – не доведено, що СКК дає фундаментально 

кращий результат у порівнянні з іншими алгоритмами кластеризації, наприклад k–середніх. 
 

Алгоритм м’якої кластеризації на основі розділяючих гіперповерхонь 

У статті авторами було запропоновано новий алгоритм кластеризації, який має наступні 

властивості: 

 має чітко заданий критерій, що мінімізується в ході роботи алгоритму, 

 оптимізаційний критерій є диференційованою функцією від параметрів, за якими 

виконується оптимізація, 

 теоретично дозволяє знаходити кластери, що «розділені» гіперповерхнею будь–якої 

складності. 

Алгоритм можна застосовувати, коли критерій ( , )CR k X має наступний вигляд: 

1

( , ) ( , , ),
K

i

CR k X f X k i


                                        (3) 

де ( , , )f X k i – функція, що або є повністю гладкою функцією від X , або є негладкою 

лише через використання індикаторної функції «1( , , ) 1jk x i  , якщо 1,0jk   в іншому 
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випадку».  Наприклад, якщо розглянути критерій сумарної середньої відстані між точками в 

одному кластері, який використовується в алгоритмі k–середніх, то для нього ( , , )f X k i  можна 

записати наступним чином: 

2

,

1
( , , ) 1( , , ) 1( , , )

1( , , )
q w

j

q w q w

j x x

x

f X k i k x i k x i x x
k x i

   


             (4) 

Розглянемо найпростіший випадок, коли маємо лише 2 кластери. Виконаємо «пом'якшення» 

вихідної задачі [3] – введемо гладку функцію  ( ) 0,1k x  , яка для кожного прикладу x  буде 

задавати ймовірність приналежності цього прикладу до кластеру 1; відповідно, значення 1 ( )k x  

буде задавати ймовірність приналежності прикладу до кластеру 0. У цьому випадку індикаторні 

функції замінюються на значення ( )k x , і, наприклад, «пом’якшений» варіант критерію сумарної 

середньої відстані між точками в одному кластері буде мати наступний вигляд: 

 

 

2

,

2

,

1
( , ) 1( , , ) 1( , , )

1( , , )

1
( ) ( ) ,

( )

q w

j

q w

j

q w q w

j x x

x

q w q w

j x x

x

CR k X k x i k x i x x
k x i

k x k x x x
k x

    

 







       (5) 

де перша складова визначає вклад кластеру з номером 0, а друга – кластеру з номером 1.  

Якщо ж ми маємо певну «модель поверхні, розділяючої кластери» у вигляді функції 

 ( , ) 0,1k x w  , що залежить від певного вектору параметрів w  і є диференційованою за 

цими параметрами – то критерій ( , )CR k X  також буде диференційованою функцією від 

вектору w  , а отже для його мінімізації вже можна використовувати весь апарат мінімізації 

неперервних нелінійних диференційованих функцій, який останнім часом дуже бурхливо 

розвивається. Отже, «пом’якшений» варіант задачі кластеризації на 2 кластери можна вирішити 

як задачу неперервної нелінійної оптимізації (якщо вхідний критерій задовольняє описану вище 

умову), наприклад шляхом використання певної модифікації алгоритму градієнтного спуску. 

Для розв’язання пом’якшеного варіанту задачі кластеризації на K кластери, можна 

застосувати підхід «один проти всіх» – спочатку розділяємо усі приклади на 2 кластери, після 

чого обираємо кластер з більшою середньою відстанню між його точками, і розбиваємо його на 

2 кластери і так далі, поки не отримаємо потрібну кількість кластерів. 

Мабуть найпростішою функцією, яку можна обрати у якості моделі гіперповерхні, 

розділяючої кластери, є логістична сигмоїда: 
1

( , ) .
1

T
w x

k x w
e




По суті, така модель буде 

певною апроксимацією лінійної розділяючої гіперповерхні, що задається вектором параметрів 

w– по один її бік, для прикладів : , 0
T

x w x b b   значення моделі буде приблизно рівне 1, 
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по інший бік, для прикладів :
T

x w x b   – приблизно рівне 0, і для прикладів, що знаходяться 

«близько» до гіперплощини – тобто таких, для яких 
T

b w x b   значення моделі буде 

плавно змінюватися від 0 до 1 при «переході» з одного боку на інший (а для усіх прикладів 

: 0,
T

x w x  що знаходяться на гіперплощині, значення моделі буде рівне 0.5). Тобто, 

використовуючи таку модель, при мінімізації критерію ми будемо намагатися розділити усі 

приклади «майже лінійною» гіперповерхнею на 2 кластери так, щоб сумарна середня відстань 

цих кластерів була мінімальною. 

Очевидно, що така модель дуже проста, і не буде працювати добре, якщо кластери у 

наявній множині прикладів не є лінійно роздільними. У цьому випадку потрібні більш складні 

моделі розділяючої гіперповерхні, і ми знаємо, що дуже добре підходить у якості таких моделей 

– нейронні мережі. Єдине обмеження – потрібно, що вихід мережі був у діапазоні  [0,1], але для 

цього достатньо пропустити вихід мережі через вище згадану логістичну сигмоїду. 

Таким чином, отримуємо наступний загальний алгоритм м'якої кластеризації на основі 

деякої моделі розділяючої гіперповерхні  ( , ) 0,1k x w  . 

Входи алгоритму: 

   множина прикладів 1( ,..., ), , 1,..., ,d

n iX x x x R i n    

   кількість кластерів K, на яку потрібно розділити усі приклади, 

   деяка нейронна мережа, що задає модель гіперповерхні, розділяючої кластери 

( , )k x w  

   критерій ( , )CR k X , який потрібно мінімізувати, і який задовольняє описану умову 

Кроки алгоритму: 

1. Виконується перехід до пом’якшеного критерію ( , ) ( , )CR k X SCR w X . 

2. Виконується розділення усієї множини прикладів на 2 кластери. Для цього: 

2.1. Випадковим чином ініціюється початковий вектор параметрів мережі 0w . 

2.2. Виконується певна модифікація градієнтного спуску для мінімізації значення критерію

( , ).SCR w X  

2.3. У результаті виконання отримуємо налаштований вектор параметрів fw . 

2.4. Усі приклади розділяються на 2 кластери – ті приклади, для яких значення моделі

( , ) 0.5fk x w   відбираються у кластер 0, усі інші приклади (тобто такі, для яких

( , ) 0.5fk x w  – у кластер 1. 

3. Якщо поточна кількість кластерів <K, то для обох кластерів розраховується значення 

«часткового» критерію ( , , )f X k i , і кластер, у якого значення ( , , )f X k i  більше, 

обирається у якості нової множини прикладів для подальшого розділення на кластери, 
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після чого виконується перехід на перший крок алгоритму. У іншому випадку отримані 

K кластерів і є результатом роботи алгоритму. 

 

Висновки 

У роботі запропоновано новий алгоритм м’якої кластеризації, що дозволяє: 

• вирішити вихідну задачу шляхом мінімізації певного диференційованого критерію, 

таким чином даючи можливість застосовувати усі напрацювання математичного апарату 

нелінійної оптимізації 

• знаходити кластери, що розділені деякою складною гіперповерхнею. 

Для подальшого розвитку алгоритму варто розглянути застосування softmax–шару [4] для 

виконання кластеризації одразу на K кластерів замість застосування підходу «один проти всіх». 

Крім того, у багатьох практичних завданнях кількість кластерів K не є заданою наперед, і 

перспективним варіантом розвитку алгоритму є реалізація можливості автоматичного 

визначення кількості кластерів.  
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПОПУЛЯЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ 

 

О.Ю. Ткаченко 

НАУ, НН ІІДС, кафедра АКІК, Київ, Україна, e-mail: ElenaTkachenko@bigmir.net 

 

В роботі розглянуто рівняння для визначення розміру популяції генетичного 

алгоритму (ГА). Рівняння з розрахунку розміру популяції виводиться для визначення 

розміру популяції, який буде сприятливий для дискримінації найкращих будівельних 

блоків, необхідних для вирішення задачі. Рівняння розміру можна розглядати як 

окреслення кордону між двома різними типами поведінки ГА. При невеликих розмірах 

популяції ГА робить багато помилок у розв’язку і показник якості збіжності значною 

мірою залишається випадковим. При великих розмірах популяції ГА може достовірно 

розрізняти хороші та погані будівельні блоки, а паралельна обробка та рекомбінація 

будівельних блоків призводять до швидкого вирішення імітаційних завдань. 

This paper considers the genetic algorithm (GA) population-sizing equations. A 

population-sizing equation is derived to ensure the determination how big a population will be 

favorable to the discrimination of the best building blocks required to solve a problem. The 

sizing equation may be viewed as a delineation of a boundary between two distinct types of GA 

behavior. At small population sizes the GA makes many errors of decision, and the quality of 

convergence is largely left to chance. At large population sizes, GAs can reliably discriminate 

between good and bad building blocks, and parallel processing and recombination of building 

blocks lead to the quick solution of the deceptive problems. 

Ключові слова: генетичний алгоритм (ГА), популяція, хромосома 

Key words: genetic algorithm (GA), population, chromosome 

 

Вступ 

Генетичні алгоритми належать до класу еволюційних алгоритмів і мають ряд 

характеристик, які роблять їх кращими, ніж класичні методи оптимізації: 

4. для пошуку ефективних рішень з використанням генетичних алгоритмів не 

потрібні специфічні знання про саму задачу і параметри, що входять до неї; 

5. в генетичних алгоритмах замість детермінованих використовуються стохастичні 

оператори, які показали себе досить стійкими в умовах зашумленності зовнішнього середовища; 

6. властивий генетичним алгоритмам паралелізм – одночасне врахування великої 

кількості індивідів популяції – робить їх менш чутливими до локальних оптимумам і впливу 

шумів. 

Основною перевагою розв’язку за допомогою ГА є спрямований випадковий пошук, коли 

окремі випробування пов’язані між собою. Результати проведених випробувань 

використовуються для формування подальших популяцій. Тобто випадково обираються 
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хромосоми для оцінки по параметрам, але потім відбираються найкращі хромосоми для нової 

популяції. Збіжність направленого пошуку значно вище, ніж збіжність ненаправленого пошуку, 

коли всі наступні випробування проводять абсолютно незалежно від результатів попередніх 

Використання генетичних алгоритмів для розв’язання задач багатокритеріальної 

оптимізації, дозволяє позбутися від основних недоліків класичних методів, так як генетичні 

алгоритми підходять для задач великої розмірності. 

За аналогією з природною еволюцією, в генетичних алгоритмах кандидати-рішення 

називаються індивідами або особинами, а множина кандидатів-рішень – популяцією. Кожен 

індивід визначає можливий розв’язок задачі, при цьому кодується вектор розв’язку, ґрунтуючись 

на відповідній структурі кодування розв’язку. У генетичних алгоритмах ця структура 

визначається вектором – вектором бітів або вектором дійсних чисел – набором генів, що 

утворюють хромосоми. Безліч всіх можливих векторів утворює простір індивідів або популяцію. 

Якість індивіда під час розв’язання задачі оптимізації визначається скалярним значенням, 

так званою функцією пристосованості (fitness function). Найбiльш пристосованi отримують шанс 

схрещуватися i давати потомство. Найгiршi особини видаляються i не беруть участi в 

подальшому розвитку (еволюцiї). 

 

Вибір розміру популяції 

Для того, щоб отримати найкращі результати, необхідно правильно вибрати розмір 

популяції. Беручи до уваги залежність кількості обчислень функції пристосованості для 

знаходження максимуму унімодальної функції від розміру популяції, можемо стверджувати, що 

існує оптимальний розмір популяції. Якщо популяція малого розміру, то при заданому 

обмеженні кількості обчислень функції пристосованості (а значить, фіксованому часі обчислень) 

вона встигне створити більшу кількість поколінь, але найімовірніше передчасно зійдеться. 

Занадто велика популяція повинна знайти рішення, але вона може не встигнути досягти цього 

моменту, оскільки їй відведено мала кількість поколінь. 

Деякі проблеми мають дуже великі простори рішень (тобто множина змінних величин, з 

великим діапазоном допустимих значень для цих змінних). У подібних випадках, популяції у 100 

хромосом, ймовірно, замало, оскільки така кількість особин просто не зможе правдоподібно 

репрезентувати досить велику вибірку простору рішень. Наступні правила допоможуть 

визначити розмір популяції. 

Для цього введемо поняття схеми та порядку. 

Під схемою розумітимемо підмножину простору генотипів G. Якщо елементами G є бінарні 

рядки x, тоді дозволивши приймати деяким компонентам рядка довільні значення, а решті тільки 

0 або 1, отримуємо схему або шаблон. Поняття схеми було введено для визначення множини 

хромосом, що мають деякі загальні властивості, тобто подібні одна до одної. Наприклад: 1**0. 

Елементами підмножини, яку представляє цей шаблон тоді будуть 1000, 1010, 1100 та 1110. 

Геометрично схема є гіперплощиною у просторі пошуку рішення. 

При розгляді схем зручно використовувати розширений двійковий алфавіт, в який, крім 0 і 

1, введений додатковий символ *, що позначає будь-яке припустиме значення, тобто 0 або 1; 
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символ * в конкретній позиції означає «все одно» (don't саrе). Алель – значення, яке приймає ген 

у конкретній хромосомі. Порядок (order) – це кількість заданих фіксованих елементів в гені. 

Тобто кількість алелей, які приймають значення 0 або 1 у схемі, тоді ця схема являє собою 

множину хромосом, що містять нулі і одиниці на деяких заздалегідь визначених позиціях. 

Наприклад, розглянемо Таблицю 1: 

 

Таблиця 1. Визначення порядку для схеми. 

Схема Порядок 

*** 0 

101 3 

*11 2 

1** 1 

 

Тож розмір популяції є досить важливим елементом генетичних алгоритмів. Великі і 

достатньо різноманітні представленими рішеннями популяції дають генетичному алгоритму 

більший шанс швидше знайти потрібне рішення, але разом з тим вимагають і великих 

обчислювальних ресурсів при роботі. Розглянемо рівняння розміру популяції (1), необхідного 

для стабільної роботи ГА, на основі відомих характеристик популяції та хромосом: 

  
 
 
  

2chromosizelength
populationsize order

chromosize
, (1) 

де populationsize – розмір популяції; length – кількість хромосом, двійкових розрядів в 

кожному індивіді (змінний параметр), chromosize – середній розмір схеми, що становить інтерес 

(по суті, середня кількість біт на хромосому, тобто length розділена на кількість параметрів, яку 

кодує кожен індивід), округлений до найближчого цілого числа. Якщо візьмемо 120 хромосом, 

довжиною 6 бітів кожна, і підставимо у формулу, отримаємо: [(120∙26)/6] = 1280. Тоді 

переведемо з десяткової системи числення 1280 у двійкову 10100000000, і у результаті 

отримаємо порядок 3. Таким чином, основна ідея полягає в створенні популяції особин 

(індивідів), кожна з яких представляється у вигляді хромосоми. 

Друге рівняння (2) спирається на статистичні підрахунки та надає інший можливий підхід 

для розрахунку чисельності популяції. 

В теорії кластерного аналізу існує взаємозв’язок між якістю оцінки статистичних даних 

кластера, числом виборок у кластері та числом параметрів, що визначають елемент кластера. 

Якщо розглядати кожну хромосому як вектор, то для того, щоб запобігти появі зміщень у 

розв’язках, популяція (кількість виборок) повинна зростати в міру збільшення розміру вектора. 

Цей принцип описується наступним співвідношенням: 

      
  

11 2populationsize=order B length , (2) 

де populationsize – розмір популяції; length – кількість бінарних бітів, яку містить кожен 

індивід; B – величина довірчого інтервалу для статистичної оцінки (зазвичай, 0,05 чи 0,1). 
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Зазвичай, «простий» генетичний алгоритм з відбором, схрещуванням і низькою 

ймовірністю мутації популяції сходиться за «декілька» поколінь (наприклад, від 30 до 50 ітерацій 

для популяції розміру 1000). В роботі [2] показано, що середня кількість ітерацій, необхідних для 

збіжності пошуку, сягає O (log N) поколінь, де N – розмір популяції. Таким чином, пошук 

розв’язку з допомогою генетичного алгоритму закінчується досить швидко. 

Є цілий ряд оцінок збіжності популяції. Найбільш популярною серед них є “побітова 

усереднена міра збіжності” (bit-wise average convergence measure), що була запропонована в [1]. 

Даний підхід полягає в оцінці збіжності популяції на основі значень параметрів, що представлені 

в індивідах: коли кількість індивідів, що мають однакове значення певного із закодованих 

параметрів, перевищує деяку задану межу (наприклад, 90% особин популяції), то можна 

стверджувати, що процес пошуку збігся і можна його завершувати. 

 

Висновки 

Отже, у роботі розглянуто рівняння визначення розміру популяції та обумовлено 

доцільність їх використання, щоб забезпечити точне статистичне прийняття рішень серед 

конкуруючих будівельних блоків в популяція-орієнтовних схемах пошуку, такі як генетичні 

алгоритми. Співвідношення розрахунків розмірів популяції має обмежену дійсну точність 

збіжності ГА. Рекомендується безпосереднє прийняття розрахунків розміру популяції на основі 

дисперсії в практичному застосуванні генетичних алгоритмів, як і в більш фундаментальних 

дослідженнях. Встановлюється роль розміру популяції у визначенні кордону між двома дуже 

різними типами простої поведінки генетичного алгоритму. При малих розмірах популяцій ми 

бачимо ГА, що сходяться тільки через хороший випадок випадкових змін, які досить вдалі, щоб 

дожити до часу, коли вони можуть бути належним чином оцінені. При великих розмірах 

популяцій, ми бачимо, що ГА відбирають тільки кращих серед конкуруючих будівельних блоків, 

коли і якщо вони є глобальними, ми можемо очікувати з високою ймовірністю збіжність до 

глобальних рішень після достатньої рекомбінації. Розуміти ці два режими корисно; важливо 

мати кількісний критерій для відмінності великого і малого розміру популяції. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ВИКЛИКУ АВТОКАРІВ 
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Представлена структура та базові алгоритми роботи автоматизованої 

інформаційної системи виклику автокарів. Для побудови безпровідної мережі 

пропонується mesh-топологія разом з застосуванням заснованого на стандарті IEEE 

802.15.4 стеку протоколів Lightweight Mesh. 

The structure and basic algorithms of the automated information system of auto cars call 

are presented. For the wireless network, a mesh-topology with using based on the IEEE 

802.15.4 standard Lightweight Mesh stack is offered. 

Ключові слова: бездротовий зв’язок, mesh-мережі, lightweight mesh. 

Key words: wireless, mesh-network, lightweight mesh. 

 

Вступ 

У багатьох промислових виробничих приміщеннях, таких як ремонтні цехи, ангари, цехи з 

сортування багажу, транспортні операції виконуються автокарами. При цьому від своєчасного 

сповіщення водія автокара про необхідність обслуговування тієї чи іншої виробничої дільниці 

залежить час очікування та виконання заявки. Викликати автокар на дільницю найпростіше з 

мобільного телефону або рації, але такий спосіб має ряд недоліків: 

3. неможливо відправити заявку на всі вільні автокари одночасно; 

4. майстер дільниці змушений чекати підтвердження прийняття заявки від автокара, 

якому він телефонує; 

5. водій автокара може вчасно не помітити вхідний дзвінок, особливо в умовах 

підвищеного шуму; 

6. складність підрахунку фактично виконаної водієм роботи. 

Оскільки все це може призвести до значних втрат часу, зупинки виробничих ліній та 

неефективної або нечесної роботи водіїв автокарів, існує необхідність в автоматизації процесу 

виклику автокарів з метою підвищення ефективності виконання транспортних операцій. 

 

Вимоги до системи 

Структура і алгоритми роботи автоматизованої інформаційної системи виклику 

автокарів(АІСВА) повинні забезпечувати підвищення ефективності виконання транспортних 

операцій автокарами за рахунок: 

7. розвантаження від зайвих дій майстра дільниці; 
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16. вчасного та наочного надання водієві автокара повної інформації про вхідні 

заявки, час у черзі, час виконання тощо; 

17. можливості начальнику цеха здійснювати моніторинг роботи автокарів в 

реальному часі, 

18. збереження історії всіх викликів і інших подій у базі даних з метою аналізу і 

порівняння 

ефективності роботи за різні проміжки часу. 

Також важливою вимогою є надійна робота системи в умовах значного електромагнітного 

та акустичного шуму, які властиві промисловим приміщенням. 

 

Розробка структури системи 

За такої схеми, у якій задіяні: 1) майстер дільниці; 2) водій автокара; 3) начальник цеху, 

можна виділити три типи пристроїв у системі (рис. 1): 

11. Пульти виклику, які встановлюється на кожній робочій дільниці і обладнані кнопками 

виклику, скасування заявки та завершення заявки; 

12. Пульти приймання виклику, які встановлюється в кабіні водія кожного автокара і 

обладнані дисплеєм для відображення поточної інформації включаючи список заявок від 

дільниць, а також кнопками приймання заявки і переходу у режим аварії; 

13. Моніторингово-керуючий пристрій (МКП), який знаходиться на робочому місці 

начальника цеху та має з’єднання з персональним комп’ютером зі встановленим спеціальним 

програмним забезпеченням з базою даних. 
 

 

Рис. 1. Структура системи 

 

Головним у системі є МКП, який виконує функцію центрального пристрою в АІСВА через 

який проходить вся інформація про події в системі і який виконує автоматичне керування 

викликами. 

 

Об’єднання пристроїв у бездротову mesh-мережу 

При розробці такої системи першим постає питання – яким чином реалізувати обмін 

інформацією між всіма пристроями в системі, враховуючи складні умови експлуатації та широку 

зону покриття(деякі цехи можуть мати площу сотні кв.м.). Оскільки для даної системи властивий 

обмін короткими інформаційними повідомленнями, розміром декілька байт(новий виклик, виклик 

прийнято тощо), не ставляться високі вимоги до швидкості обміну, а також те, що елементи 
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системи більш-менш рівномірно розподілені по площі, можна об’єднати їх у бездротову мережу 

з стільниковою топологією (так звані mesh-мережі) за стандартом IEEE 802.15.4/ZigBee (1). 

Стандарт IEEE 802.15.4 описує порядок обміну даними між пристроями на фізичному рівні 

(частоти 868 МГц, 902 МГц та 2,4 ГГц), а також на рівні доступу до каналу (MAC). Технологія 

ZigBee та подібні до неї являють собою стек протоколів верхніх рівнів, які є надбудовою над 

стандартом IEEE 802.15.4 та визначають, маршрутизацію пакетів даних в мережі, правила 

підключення нових пристроїв та організацію мережі тощо. 

Цей стандарт досить розповсюджений, добре задокументований та підтримується 

багатьма виробниками які випускають готові радіомодулі. З огляду на це, пристрої що входять у 

систему виклику автокарів вирішено будувати на основі ZigBit модулів компанії Atmel(з 2017 

року - Microchip), а саме серії ATZB-S1-256-3-0. Ці модулі об’єднують в собі сумісний зі 

стандартом IEEE 802.15.4/ZigBee приймач/передавач, вбудовану антену та один з кращих 8-

бітних AVR мікроконтролерів з усією необхідною розв’язкою. 

Для цих та деяких інших своїх модулів компанія-виробник розробили власний стек 

протоколів Lightweight Mesh, який сумісний зі стандартом IEEE 802.15.4 і покриває лише базову 

функціональність ZigBee проте не сумісний с ним (2). Цієї функціональності цілком достатньо 

для забезпечення поставлених вимог до системи виклику автокарів. Також слід зазначити, що 

Lightweight Mesh поставляється безкоштовно у вигляді готового програмного коду, який можна 

модифікувати на власний розсуд. 

Таким чином використання готових рішень у вигляді радіомодулів ZigBit в парі з 

Lightweight Mesh значно скорочує терміни та вартість розробки системи. А об’єднання всіх 

пристроїв у бездротову mesh-мережу забезпечує: 

1. завадостійкість за рахунок використання альтернативних маршрутів передачі 

інформації; 

2. низьке споживання енергії за рахунок відсутності потужних передавачів. Кожному вузлу 

системи достатньо підтримувати зв’язок лише з сусідніми вузлами. 

3. самоорганізацію та самовідновлення системи. 

 

Обробка та представлення інформації про роботу системи начальнику цеха 

Спеціальне програмне забезпечення на комп’ютері начальника цеху має виводити дані 

про систему у чотирьох режимах: 1) Моніторинг станів пристроїв у реальному часі; 2) Історія 

подій; 3) Історія заявок; 4) Статистика по кожному пристрою. Для цього роботу системи виклику 

автокарів можна представити у вигляді постійної зміни станів її пристроїв. Наприклад подачі 

нової заявки відповідає зміна стану дільниці з «Не в черзі» на «В черзі», прийняття заявки 

автокаром – з «Вільний» на «Зайнятий», вимкнення або втрата зв’язку – перехід у стан «Не в 

мережі» тощо. МКП, отримавши через радіомережу повідомлення про зміну стану пристрою 

спочатку виконує необхідні керуючі дії (підтвердження, розсилання команд на інші пристрої та 

ін.), а потім зберігає у своїй енергонезалежній пам’яті(EEPROM) запис про подію у форматі, що 

показаний у таблиці 1: 
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Таблиця 1. Формат запису про подію в пам’яті МКП 

Байти 0…3 Байт 4 Байт 5 Байт 6 Байти 7…10 

Час події Код події ID джерела події ID іншого задіяного пристрою ID заявки (якщо є) 

За наявності підключення до комп’ютера та зв’язку з програмним забезпеченням, МКП 

відсилає йому цей блок інформації, де програма розшифровує його і робить відповідні записи 

в таблиці «Події» та «Заявки» бази даних, а також змінює стан задіяних пристроїв у режимі 

моніторингу. При записі у таблицю «Події», може відбуватися «розширення» до декількох 

подій, наприклад, як показано в таблиці 2. Формат таблиці «Заявки» показаний у таблиці 3. 

 

Таблиця 2. Розширення події під час запису в базу даних 

  Подія у EEPROM   Записи у табл. «Події» 

  Кар прийняв заявку   Заявка прийнята 

   Автокар перейшов у режим «Зайнятий» 

   Дільниця перейшла у режим «Обслуговується» 

 

Таблиця 3. Формат таблиці «Заявки» 

ID 

заявки 

ID 

дільниці 

Час 

подачі 

Час 

прийняття 

ID  

автокара 

Час  

завершення 

Поточний 

статус 

 

Таким чином, у базі даних зберігається історія всіх подій та заявок яку можна в будь який 

час переглядати, забезпечується можливість підрахунку статистичних даних щодо кількості 

заявок, кількості викликів тощо з метою аналізу роботи системи. 

 

Висновки 

Запропонована структура та алгоритми роботи автоматизованої інформаційної системи 

виклику автокарів дозволяють максимально підвищити ефективність роботи транспортних 

процесів у промислових виробничих приміщеннях. Начальнику цеха надається можливість 

моніторингу роботи системи в реальному часі, протоколювання всіх подій, проведення аналізу 

роботи з метою виявлення недоліків або підрахунку заробітної плати. Використання готових 

рішень на основі стандарту IEEE 802.15.4 підвищує надійність системи з одночасним 

зменшенням часу розробки і вартості системи. 
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Продемонстрирована возможная реализация программных средств, 

обеспечивающих динамическую интеграцию данных по предложенному реляционному 

методу динамической интеграции данных для автоматизированной системы 

проектирования технических систем. 

Possible software implementation with relational method of dynamic data integration 

demonstrated for an automated system for the design of technical systems. 

Ключевые слова: САПР, динамическая интеграция данных, моделирование, 

проектирование. 

Key words: CAD, dynamic data integration, modeling, design. 

 

Введение 

Система автоматизированного проектирования — автоматизированная система, 

реализующая информационную технологию выполнения функций проектирования, 

представляет собой организационно-техническую систему, предназначенную для 

автоматизации процесса проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, 

программных и других средств автоматизации его деятельности[1]. Также для обозначения 

подобных систем широко используется аббревиатура САПР. 

 

Постановка задачи 

Разработка технических систем процесс сложный и трудоемкий и состоит из многих 

этапов. На разных этапах проектирования используются разные автоматизированные системы 

для реализации своих задач (MathCAD, Matlab, Altium Designer, AutoCAD, Kompas 3D, Catia). Не 

смотря на то, что большинство САПР могут быть использованы на нескольких этапах 

проектирования, ни одна из них не способна полностью удовлетворить потребности 

инженеров[1]. Поэтому сегодня для разработки сложных технических систем используется 

комплекс САПР, что накладывает определенный ограничения на возможности инженеров и 

значительно увеличивает время проектирования. Использование различных САПР приводит к 

работе с множеством различных данных, которые необходимо передавать из одной системы 

автоматизированного проектирования в другую. Необходимо создать систему, которая 

mailto:andrewgodny@gmail.com
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объединит все необходимые САПР в единую систему и автоматизирует процесс передачи 

данных между отдельными компонентами.  

 

Динамическая интеграция САПР 

Данный подход подразумевает наличие связующего звена между всеми модулями. Он 

осуществляет управление всеми доступными компонентами системы, отвечает за 

взаимодействие между модулями, конвертирование данных (если это необходимо), контроль 

качества выполненной работы. 

Использование подобного подхода позволяет минимизировать затраты на добавление 

новых модулей и модернизацию текущих, снижает затраты на обслуживание системы в целом, 

а также упрощает управление потоками данных в системе. Преимущества данного подхода 

очевидны, но он требует создания общих правил взаимодействия всех компонентов с 

интегратором и создания унифицированного формата представления данных для упрощения 

процессов взаимодействия между отдельными САПР в системе. Для решения таких задач 

можно применить метод динамической интеграции данных. 

Метод динамической интеграции данных заключается в связывании одной команды или 

группы команд одного программного средства в единое целое (обобщенная операция), 

результатом выполнения которых является значение определенного типа данных, с командами 

другого программного средства в едином информационном процессе. Причем оба 

рассматриваемых программных средства имеют равные права. Порядок взаимодействия 

определяется условиями информационного процесса и требованиями пользователя[1]. При 

динамической интеграции данных система оперирует командами, формирующими параметры 

объектов, и реализует связь объектов непосредственно между командами, предоставляя при 

этом более гибкий способ совмещения и «понимания» данных различных типов. При этом в 

системе параметр какого-либо объекта не должен быть отделен от команды. Параметр 

является только формальным представлением данных в системе. 

Полнота информационных описаний объекта в интегрированной среде САПР 

обеспечивается множеством информационных процессов, реализующих операции над: 

o Графическим аспектом описаний объекта — графический процессор; Табличным 

аспектом описаний объекта — табличный процессор; Текстовым аспектом описаний объекта — 

текстовый процессор. 

o Рассматриваемая интегрированная среда САПР обладает следующими свойствами[2]: 

o Полнота и целостность описаний объекта проектирования, обеспечивающаяся 

интегрированными преобразованиями; 

o Простота и удобство операций создания описания проектных процедур, обеспечиваемых 

сборкой описаний из множества альтернатив — интегрированных проектных операций; 

o Гибкость проектных процессов, обеспечиваемая гибкой структурой описаний проектных 

процедур, что позволяет управлять переходами по сценарию проектирования и изменять 

содержание реакций на возможные события; 
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o Разнообразие классов проектных операций в соответствии с уровнем сложности 

проектных задач и квалификацией конечного пользователя, обеспечиваемых комбинированием 

проектных операций и их использованием как единого целого; 

o Простота и удобство операций по совместной обработке графических, текстовых и 

табличных описаний объекта. 

o Поддержка и совмещение объектно-ориентированных и субъектно- ориентированных 

описаний проектных процессов с возможностью подключения описаний под процессов; 

o Эволюционность развития, обеспечиваемая обратной связью на основе 

протоколирования действий пользователя совместно с используемыми данными и их 

дальнейшего структурирования; 

o Накопление приобретенных знаний для последующего синтеза исполняемых элементов, 

что позволяет эволюционно развивать систему и настраивать ее на различные классы 

объектов проектирования; 

o Простота и удобство управления диалоговым взаимодействием, обеспечиваемые 

унифицированными операциями диалогового взаимодействия ядра среды и текстовым 

описанием диалоговых процедур. 

 

Структурный синтез системы автоматизированного проектирования 

Рассмотрим подробнее возможности разработки программных средств, обеспечивающих 

динамическую интеграцию данных по предложенному реляционному методу в среде 

автоматизированного проектирования[3]. Для этого разрабатывается комплекс программных 

средств, состоящий из управляющего процессора, тематических сопроцессоров и исполняющих 

процессоров. Для удобства программной реализации управляющий процессор представлен как 

серверный узел. Тематические сопроцессоры сгруппированы как средства динамической 

интеграции данных. Отдельно рассматриваются вспомогательные программные средства: 

драйверы, библиотеки операций и данных, менеджер библиотек. 

Серверный узел системы и прикладные программы 

Система автоматизированного проектирования с применением метода динамической 

интеграции данных представляет собой структуру, состоящую из Управляющего процессора 

(УП) и тематических сопроцессоров: Графического сопроцессора (ГП), Табличного 

сопроцессора (ТбП), Математического сопроцессора (МП) и Текстового сопроцессора (ТП). 

Работа обеспечивается выполнением сценария проектирования Управляющим процессором. 

Сценарий проектирования представляет собой набор обобщенных операций, который может 

быть отображен в виде графа. Обобщенная операция состоит из нескольких команд 

тематических сопроцессоров, имеющих общую смысловую завершенность. 

Модель среды автоматизированного проектирования имеет структуру, представленную 

на Рис.1. 
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Рис. 1 Структурная схема среды автоматизированного проектирования 

 

Предложенная схема среды автоматизированного проектирования состоит из следующих 

модулей: 

Управляющий процессор (УП) - поддерживает выполнение обобщенных операций 

согласно сценарию проектирования. УП выдает команды тематическим сопроцессорам и 

принимает от них только информационные сообщения 

Тематические сопроцессоры - является средством обработки данных собственного 

формата. o Графический сопроцессор (ГП) - реализует выполнение графических работ 

процесса проектирования и осуществляет взаимодействие графических исполняющих 

процессоров с УП; 

o Табличный сопроцессор (ТбП) - реализует взаимодействие процесса проектирования с 

СУБД. Поддерживает ведение внутренних служебных баз данных; 

o Математический сопроцессор (МП) - реализует выполнение расчетных операций 

возникающих в процессе проектирования и поддерживает взаимодействие математических 

исполняющих процессоров с УП; 

o Текстовый сопроцессор (ТП) - реализует текстовое описание проектируемых объектов, 

используемого оборудования, производимых вычислений и т.д. ТП поддерживает 

взаимодействие исполняющих процессоров обработки текста с УП. 

 

Заключение 

Продемонстрирована возможная реализация программных средств, обеспечивающих 

динамическую интеграцию данных по предложенному реляционному методу динамической 

интеграции данных для автоматизированной системы проектирования технических систем. 
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УДК 681.324: 

 

Відстеження явищ реального світу за допомогою "розумного пилу" 

 

Кошкін  М.О 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФІОТ, Київ, Україна, e-mail: Mdcmark3@gmail.com 

 

Так званий розумний пил передбачає поєднання сенсорних, обчислювальних та 

бездротових засобів зв'язку в автономному пристрої з пиловим розміром зерна. Тісні 

мережі розумного пилу повинні мати можливість ненав'язливо контролювати реальні 

процеси за якістю та масштабом. У роботі представлено і оцінено прототип 

впровадження системи для відстеження місцезнаходження реальних явищ з розумним 

пилом. Система включає в себе нові методи локалізації вузлів, синхронізації часу та 

замовлення повідомлень, спеціально розроблених для великих мереж крихітних 

пристроїв розумного пилу. 

So-called “Smart Dust” is envisioned to combine sensing, computing, and wireless 

communication capabilities in an autonomous, dust-grain-sized device. Dense networks of 

Smart Dust should then be able to unobtrusively monitor real-world processes with 

unprecedented quality and scale. In this paper, we present and evaluate a prototype 

implementation of a system for tracking the location of real-world phenomena with Smart Dust. 

The system includes novel techniques for node localization, time synchronization, and for 

message ordering specifically tailored for large networks of tiny Smart Dust devices. 

Ключові слова: розумний пил, методи локалізації, мереж пристроїв 

Key words: Smart Dust, localization methods, network devices 

 

Вступ 

Розумний пил (РП) зазвичай використовується як синонім крихітних пристроїв, які поєднують 

сенсорні, обчислювальні та бездротові засоби зв'язку та автономне джерело живлення в об'ємі лише 

декількох кубічних міліметрів за низькою ціною. Малі розміри та низькі витрати на пристрій 

дозволяють ненав'язливому розміщенню великих і щільних популяцій РП у фізичному середовищі, 

що дає можливість детального моніторингу реальних явищ в реальному часі, лише трохи порушуючи 

спостережувані фізичні процеси. 

Прототипи РП [1] реалізують оптичний приймач, ККР, датчик світла, сонячне джерело 

живлення та блок керування. Майбутні пристрої включатимуть блок повної обробки, ширший спектр 

датчиків, а також додаткове зменшення розмірів та споживання енергії. 

Ранні макро прототипи РП – COTS (Commercial Off The Shelf) Dust вузли, такі як Motes [2], 

розроблені в UC Berkeley, будуються з комерційно доступних апаратних компонентів і до цих пір 

мають об'єми в кілька кубічних сантиметрів. Ці пристрої не можуть бути зменшені до розміру 

кубічного міліметра реальної РП. Значне зменшення об’єму (в 1000 і більше раз) може вимагати 

радикальних змін у технологіях порівняно з COTS Dust. 

 

1. Розумний пил 

Навряд чи можливо підігнати поточну технологію радіозв'язку до РП – завеликі антени і 

джерела живлення [3]. Прототипи РП, розроблені в UC Berkeley, використовують більш ефективну 

пасивну лазерну схему зв'язку для встановлення двонаправленої лінії зв'язку між вузлами РП та так 

званим трансивером БС (ТБС). Для зв'язку по низхідній лінії (від ТБС до пилу), базова станція (БС) 
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надсилає модульований лазерний промінь у вузлі. Останній використовує простий оптичний приймач 

для декодування вхідного повідомлення. Для зв'язку з висхідною лінією (пил до ТБС), БС спрямовує 

немодульований лазерний промінь у вузол, який його модулює та спрямовує пучок до ТБС. Для цього 

вузли РП обладнані так званим кутовим кубічним рефлектором (ККР: Corner Cube Retro Reflector – 

CCR), що є спеціальною мікроелектромеханічною системою (MEMS), що складається з трьох 

взаємно перпендикулярних дзеркал. ККР має властивість, що за певних умов будь-який падаючий 

промінь світла відбивається назад до джерела. Якщо одне з дзеркал неправильно орієнтоване, ця 

властивість зворотного відбитку пошкоджена. Система ККР РП включає електростатичний привід, 

який може відхиляти одне з дзеркал з швидкістю на рівні кілогерц. Використовуючи цей привід, 

лазерний падаючий промінь, модулюється як "увімкнений-вимкнений" та відбитий назад до ТБС. 

 

2 Система відстеження 

Метою системи є відстеження місцезнаходження реальних явищ мережею вузлів РП. 

Бездротові вузли для датчиків випадковим чином розгортаються в зоні спостереження і можуть 

змінити їх розташування після розгортання. Коли виявляють наявність об’єкту, вони надсилають 

сповіщення на БС. БС з'єднує ці повідомлення, щоб оцінити поточне місцезнаходження обєктя. 

Графічний інтерфейс користувача відображає трек і дозволяє контролювати різні аспекти системи. 

Процес злиття даних вимагає, щоб усі вузли мали загальну систему відліку як у часі, так і в просторі, 

що вимагає механізмів локалізації вузла та синхронізації часу. 

Деякі нещодавні прототипи представлені у [1], але вони все ще не включають важливі 

компоненти, такі як повноцінний процесор. Кінцевою метою є впровадження системи відстеження за 

допомогою справжньої РП. 

 

2.1 Злиття даних 

БС повинна розрахувати поточне розташування цілі виключно на основі повідомлень про 

виявлення та повідомлень про втрати, отримані від датчиків вузлів РП. На рис. 1, а зображені три 

сенсорні вузли (чорні квадрати) з їхніми діапазонами даних та двома розташуваннями об’єктів (чорні 

кола). Білі кола позначають відповідні розраховані місця об’єктів. 

Рис. 1, б ілюструє алгоритм обчислення оцінок місцеположення об’єкта з урахуванням 

повідомлень про виявлення та втрати, отриманих від вузлів датчиків. На рисунку показані вузли 1 і 2 

датчиків, їх відповідні діапазони зондування та траєкторія об’єкта (пунктирна стріла). Коли об’єкт 

входить до діапазону зондування вузла i, формується сповіщення про виявлення di, яке містить час 

di.tі місце di.l вузла i у момент виявлення. Відповідно, вузол i випромінює сповіщення про втрату li, 

коли об’єкт залишає діапазон зондування. На першому етапі всі сповіщення сортуються за рахунок 

збільшення міток часу t i.t (li .t), як це зображено на осі часу в нижній частині рисунка 1, б. На другому 

кроці передбачено ці сортовані сповіщення зліва направо записувати активні вузли (ті, які зараз 

бачать об’єкт) у наборі S. Якщо зустрічається повідомлення про втрату li, видаляється i з S. 

Повідомлення про виявлення di, додається до S. Крім того, видаляються всі вузли j з S, діапазони 

яких не перетинаються з діапазоном виявлення вузла i, тобто для якого | di .l - dj .l | > 2R. Це 

необхідно для компенсації повідомлень про пропущені втрати, які в іншому випадку впливатимуть на 

точність системи відстеження, не видаливши відповідні записи зі сторінки S. Недоліком повідомлення 

про введення призведе до тимчасової зменшеної точності відстеження, але також не буде постійно 

впливати на систему. 
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а б 

Рис. 1  Оцінка розташування об’єкта по центроїдам (a) та алгоритм злиття даних (б) 

 

Розташування об’єкта протягом часового інтервалу, що починається з розглянутого в даний 

час повідомлення, і закінчується наступним сповіщенням, оцінюється центроїдами S розташувань 

вузлів у S (тобто, d1.l на протязі [d1.t, d2.t), (d1.l + d2.l)/2 під час [d2.t, l2.t), і d2.l під час [l1.t, l2.t)). 

Точність локалізації аналогічного алгоритму була розглянута в [4] в іншому контексті, за умови, 

що вузли знаходяться на звичайній сітці. Точність локалізації залежить від діапазону вимірювання r 

вузлів та відстані d між сусідніми вузлами. Для r/d = 2 (наприклад, d≈25см) середня та максимальна 

похибки локалізації становлять 0,2 д (тобто 5 см) та 0,5d (тобто 12,5 см), відповідно. Загалом, більші 

значення r/d забезпечують кращу точність. Тому точність може бути покращена шляхом збільшення 

щільності вузлів, оскільки це зменшує d, зберігаючи r постійний. 

 

2.2 Локалізація вузлів 

Щоб визначити місце розташування об’єкта за даними про близькість, необхідно визначити 

розташування вузлів сенсорів. Різні системи були розроблені для локалізації. Однак більшість з них 

не підходять для РП. Для локалізації систем, що базуються на трьохканальній системі [4, 5], для 

забезпечення високої точності потрібні багато просторово розподілених та добре розташованих 

компонентів інфраструктури. Це не є адекватним рішенням РП, оскільки це суперечить спеціальній 

природі РП, де вузли можуть бути розгорнуті у віддалених, недоступних регіонах. Інші підходи 

локалізації, вимагають централізованого обчислення, що призводить до систем, які не наближені до 

великої кількості вузлів. Для подолання обмежень підходів на основі інфраструктури були розроблені 

різні схеми для спеціальної локалізації . Однак ці схеми залежать від міжвузлового зв'язку, яке 

неможливо масштабувати за допомогою РП, оскільки будь-яке міжвузівське з'єднання повинно 

проходити через ТБС. 

Важливим завданням є калібрування вузлів, для забезпечення правильного відображення 

показників датчиків до оцінок місцезнаходження. Варіації в потужності та частоті передачі між 

вузлами можуть призвести до значних неточностей в оцінках координат. Це хвороба великих мереж, 

які можна подолати з використанням пристрою, який випромінює певні шаблони лазерного променю. 

Вузли РП можуть самостійно оцінювати своє місцезнаходження з високою точністю. Ця система 

енергоефективна – оптичні приймачі споживають невелику потужність. Оскільки вузли РП не повинні 

взаємодіяти з іншими вузлами, щоб оцінити розташування, система масштабується до дуже великих 

мереж. Також, калібрування вузла не потрібне через використання диференціальних вимірювань, де 

постійні зсуви скасовуються через використання різниці між двома вимірами, які використовують той 

самий шлях сигналу. 

На рис. 2, а показано маяк з паралельним променем шириною b. Коли паралельний промінь 

проходить через спостерігач (чорний квадрат), той побачить спалах маяка протягом певного періоду 
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часу tbeam, який як і кут α=2πtbeam / tturn, під яким спостерігач бачить пучок, залежить від відстані до 

спостерігача d від осі обертання маяка. Відстань спостерігача d може бути виражена як b/(2sin(α / 2)). 

Паралельний промінь може бути реалізований, як показано на рис. 2, б: дві лампочки, що 

обертаються (на великих швидкостях) визначають контур широкого "віртуального" паралельного 

променя, який у свою чергу обертається навколо центральної осі (при значно менших швидкостях ), 

щоб створити поворотний ефект маяка. Тоді tbeam можна отримати, вимірюючи час, який минув між 

двома спалахами. 

 

 

а б в 

Рис. 2. Маяк з паралельним променем (a), маяк з двома лазерними променями, що 

обертаються (б), 2D система розташування з використанням двох маяків (в) 

 

Використовуючи два таких маяки, можна побудувати 2D-систему розташування, як показано на 

рис. 3, c. Два маяки з осями обертання взаємно перпендикулярними. Відстані d1 і d2 до осей 

обертання маяка рівні в координатах y та x спостерігача в 2-мірній системі координат, визначеної 

осями обертання маяка. 

 

Висновки 

Представлена концепція для відстеження місцезнаходження реальних явищ РП, підходи для 

оцінки місця розташування цілі, локалізації вузла. Оскільки цільове визначення місця розташування 

виключно базується на виявленні близькості цілі окремими вузлами РП, представлена система 

відстеження може бути застосована до широкого кола можливих типів цілей. 
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