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УДК 621.51

И.Ш. Невлюдов (д-р техн. наук, проф.), В.О. Бортникова
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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЭМС АКСЕЛЕРОМЕТРА

Для разработки структурно-параметрической модели проведен анализ технологического
процесса как объекта проектирования, который позволил сформировать 11 основных
этапов, используемых при изготовлении МЭМС акселерометров, а так же определить
взаимосвязь между входными и выходными параметрами технологического процесса.
На основе этих данных разработана структурно-параметрическая модель технологическо-
го процесса изготовления МЭМС акселерометра и сформулированы ограничения, наклады-
ваемые при выборе технологического процесса изготовления МЭМС акселерометра, позво-
ляющие ускорить процесс проектирования за счет исключения неэффективных маршрутов.
Ключевые слова: акселерометр, МЭМС, технологический процесс, автоматизация.

Общая постановка проблемы. Тенденции развития современной промышленности
невозможно без применения микроэлектромеханических систем (МЭМС), которые обладают
рядом преимуществ: малые размеры, высокую функциональность, небольшое
энергопотребление и т.д. Классы МЭМС имеют широкое разнообразие, начиная от
исполнительных устройств заканчивая датчиками. Важную нишу среди МЭМС занимают
акселерометры, которые нашли свое применение в различных отраслях промышленности.

Разработка новых МЭМС акселерометров связана со сложной научно-технической
задачей обеспечения геометрических и функциональных параметров, которые влияют на
технологию изготовления. Технология изготовления МЭМС акселерометров объединяет в
себе разнообразные современные технологические приемы микроэлектроники. Их
совокупность образует множество вариантов технологических процессов и их
последовательностей, которые необходимо проанализировать и рекомендовать подходящий
для решения поставленной задачи, что невозможно реализовать без использования систем
автоматизированного проектирования (САПР).

Существенный вклад в развитие теоретических и методологических основ разработки
САПР МЭМС акселерометров внесли следующие отечественные и зарубежные научные
школы под руководством: Schwarz P., Du H., Gupta K., Bracewell R., Chakrabarti A., Xu C.X.,
Zha X.F., Невлюдов И.Ш., Лобур М.В., Теслюк В.В. – методологии, методы и програмные
средства для МЭМС; Wang C., Olsson A., Stemme G., Lee C., Gupta A., Liu С., Лучинин В.В.,
Лысенко И. Е., Таиров Ю.М., Корляков А.М., Климов Д.М., –конструкции элементов МЭМС
и их математическое описание; Bechtold T., Feng L., Rudnyi.E.B., Korvink J.G., Dewey A.,
Петренко А.И., Ладогубець В.В. – разработка методов уменьшения размерностей и средств
построения макромоделей;  Peterson  К.,  Bustillo  J.,  Muller  R.,  Ikuta  K.  –  технологии
микроизготовления. В роботах Петренко А.И., Хаханова В.И., Napieralski A. R. Jackson, J.
Fraden, A. Kurtz, Варадан В., Вернер В.Д., Р. Хоу, Ваганов В.И., Гордиенко Ю.Е. предложены
ряд моделей, разработаны методы проектирования и моделирования МЭМС. Научно-
технические разработки ведут в США, Германии, Японии, России, Польше и Украины и т.д.

Несмотря на современные разработки в области САПР и обширное количество научно-
исследовательских работ остается проблема, состоящая в противоречие между решением

© Невлюдов И.Ш., Бортникова В.О., 2017
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задачи автоматизации проектирования МЭМС акселерометров с целью достижения
заданных функциональных параметров, сокращением времени проектирования
технологических процессов и их последовательностей и учетом имеющейся материально-
технической базы предприятия, а также обеспечением требуемой эффективности
производства. Таким образом, разработка новых математических моделей и методов
повышения эффективности автоматизированного проектирования технологического
маршрута изготовления МЭМС акселерометров является актуальной задачей.

Технологический процесс изготовления микромеханического акселерометра как
объект проектирования. Для изготовления одного и того же МЭМС акселерометра могут
быть спроектированы различные технологические процессы (ТП), отличающиеся технико-
экономическими показателями, производительностью, а также надежностью обеспечения
заданного качества изделия. Следовательно, проектирование ТП изготовления МЭМС
акселерометров можно рассматривать как многовариантную задачу.

Технологический процесс изготовления МЭМС акселерометра является объектом
соответствующего проектного решения, предназначенного для последующей реализации в
производстве. Формирование проектного решения применительно к ТП имеет следующие
особенности [1 – 2, 4]:

– процесс проектирования может быть разделен на стадии и уровни. Получение общего
решения, связанного с разработкой единичного ТП, является результатом выполнения
отдельных проектных задач и процедур (принцип декомпозиции);

– связь между уровнями проектирования носит иерархический характер;
– существует приоритет решений, принятых на высших уровнях проектирования, по

отношению к низшим;
– при невозможности на низшем уровне проектирования исполнить решение, принятое

на более высоком уровне, последний информирует о необходимости корректировки решения
(принцип обратной связи);

– процесс проектирования носит итерационный характер. Этот принцип предполагает
обязательно полное (пусть вариантное) решение задач каждого уровня, после чего возможен
переход к следующему;

– действует принцип не окончательности решений;
– при проектировании ТП изготовления изделий некоторые решения могут быть

использованы повторно для аналогичных проектных ситуаций (принцип преемственности
решений).

Последовательность проектирования ТП изготовления МЭМС акселерометров можно
представить в виде вертикальных уровней – этапов, упорядоченных условием
соподчиненности, а на каждом уровне выделяются взаимосвязанные подсистемы,
описывающие различные стороны процесса проектирования. Многоуровневый процесс
проектирования имеет такие уровни:  1  уровень –  этапы ТП;  2  уровень –  маршрут ТП;  3
уровень – операции ТП; 4 уровень – переходы ТП [3].

Рассматривая 1 уровень проектирования, определено 11 общих этапов изготовления
МЭМС акселерометров: выбор подложки, подготовка подложки, получение ЧЭ, контроль
полученного ЧЭ, кристаллография, контроль кристаллографии, монтаж кристалла в корпус,
соединение выводов с кристаллом, контроль соединений, герметизация, выходной
контроль [4].

Наибольшее внимание уделяют этапу получения чувствительного элемента (ЧЭ)
МЭМС акселерометра, т.к. он содержит в себе множество операций, а ЧЭ МЭМС
акселерометра является основной его частью. На рисунке 1 представлена укрупненная схема
этапа получения ЧЭ.
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Рисунка 1 – Укрупненная схема этапа получения ЧЭ МЭМС акселерометра

Учитывая, что ТП изготовления МЭМС акселерометров представляет собой сложный
процесс и может содержать более 250 операций, а выбор технологии зависит от множества
параметров и факторов. Процесс проектирования ТП изготовления МЭМС акселерометров
можно представить в виде «черного» ящика, который имеет вектор входных параметров

nааа K,, 21   и вектор выходных параметров nbbb K,, 21 .
Таким образом, можно описать входные и выходные параметры ТП изготовления

МЭМС акселерометров.
К вектору входных параметров ТП изготовления МЭМС акселерометров относится:
– конструкторская документация или 3D-модель МЭМС акселерометра, что полностью

характеризует готовый акселерометр (размер балок, анкеров, зазоры и т.д.), а так же
материал заготовки для изготовления МЭМС акселерометра; сегодня САПР для
моделирования позволяют извлекать все необходимые значения параметров конструкции;

– набор свойств, проектируемой технологии или ее элементов необходим для
последующего сравнения вариантов проектных решений. В качестве таких свойств
используют единичные показатели качества технологии, перечень которых выбирают в
зависимости от решаемых задач и условий производства;

– целевой технологический результат характеризуется конкретными приемлемыми
значениями единичных показателей качества технологии или некоторой их совокупности,
удовлетворяющими пользователя технологий;

– условия и ограничения, накладываемые на процесс проектирования, выражают
некоторую взаимосвязь между элементами, обязательную для выполнения и
сформулированную словесно или аналитически.

Ограничения, которые накладываются на параметры акселерометра МЭМС:

[ ]
[ ] [ ] ,

;

maxmin

max

n
n

n

n
n

АаА

Аа

<<

£

[ ]
[ ] [ ] ,

;

maxmin

max
n

n
n

n
n

BаB

Bb

<<

£

где nа , nb  – параметр, который ограничивают;

[ ] [ ]nn АА maxmin , , [ ] [ ]nn BB maxmin , – предельные ограничения параметра.
К вектору выходных параметров ТП изготовления МЭМС акселерометров относиться

полный набор документов необходимый и достаточный для реализации ТП. Однако вектор
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выходных параметров В значительно превосходит вектор входных параметров А, т. к. в
процессе проектирования ТП генерируется новая информация.

Таким образом, проектирование ТП изготовления МЭМС акселерометров представляет
собой сложную оптимизационную задачу, основанную на использовании расчетных
аналитических методов проектирования. Оптимальный вариант ТП изготовления МЭМС
акселерометра выбирается из нескольких вариантов технологий. Одним из альтернативных
вариантов разработки ТП является разработка нового математического, информационного и
программного обеспечения, для автоматизированного проектирования с использованием
информации о типовом ТП и его существующих реализациях. Такой подход позволит
упростить сам процесс проектирования ТП, снизить временные затраты на проектирование и
учитывать предыдущие опыты проектирования за счет использования информации о
результатах реализаций ТП, в частности проектирования технологического маршрута.

Постановка задач исследования. Целью работы является повышение эффективности
проектирования технологического маршрута изготовления микроэлектромеханических аксе-
лерометров путем разработки структурно-параметрическая модель технологического про-
цесса изготовления МЭМС акселерометра:

– провести анализ технологического процесса изготовления МЭМс акселрометра как
объекта проектирования;

– усовершенствовать структурно-параметрическую модель технологического процесса
изготовления МЭМС акселерометров;

– разработать систему ограничений, накладываемую на структурно-параметрическую
модель технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров

– провести экспериментальное исследование полученных теоретических результатов.
Структурно-параметрическая модель технологического процесса изготовления

МЭМС акселерометра. При реализации ТП изменяются качественные и количественные
характеристики заготовки (подложки) y  (толщина подложки, размер, слои). Вследствие чего
в общем случае каждый этап Q  можно представить как последовательность действий над y
(травление, окисление, литография) для получения конечного изделия Q (МЭМС
акселерометра):

,Q¾®¾Qy (1)

Тогда на уровне проектирования этапов учтем, что этапы Q представляют собой
последовательность },...,,{ 21 nQQQQ = , где mn ,...,3,2,1= , (для данного исследования
ограничим 11=m  – основными этапам), и тогда можно расширить выражение (1) до:

Q¾¾ ®¾¾®¾¾®¾¾®¾¾®¾¾®¾ +14
3

3
2

2
1

1
0

n
n

n QQQQQQ yyyyy K . (2)

Тогда заготовка y  представляет собой множество последовательных изменений
состояний ny  заготовки, где mn ,...,3,2,1=  является идентификатором принадлежности к
n-ому этапу nQ .

Необходимо учесть, что существует 2 типа этапов: nQ ,  которые влияют на изменение
геометрических параметров заготовки и не влияют на них nQ¢ , тогда:

Q¢ ¾¾ ®¾¾®¾¾®¾¾®¾¾®¾ +¢¢
13

2
2

1
1

0 ...... n
n

n QQQQQ yyyy ,  (3)
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Учитывая выражение (3) можно сделать вывод, если этапом является nQ¢ , то 1+¢¢ = nn yy ,
и наоборот если nQ , то 1+¹ nn yy .

Если рассматривать 3-й уровень проектирования, то каждый этап Q  разбивается на ряд
технологических операций

p
O , которые представляют собой законченную часть ТП,

выполняемую на одном рабочем месте, тогда выражение (3) можно представить в следующем
виде:

,)}...({

...)}...({)}...({

21

2
22

2
2
11

11
2

1
1

Q=®®®Þ

Þ®®®Þ®®®

Î

ÎÎ

n
n
pk

n
p

n
p

pjpppipp

QOOO

QOOOQOOO
     (4)

где Þ  – порядок последовательности выполнения каждого этапа
n
piO  – упорядоченная последовательность операций, где mn ,...,3,2,1=  является

идентификатором принадлежности операций к определенному этапу.
Учитывая, что существуют операции n

piO , которые приводят к изменению
геометрических параметров заготовки ny  и принадлежащие этапам nQ  – n

n
pi QO Î ,  и

операции nQ¢ , которые не приводят к изменению геометрических параметров ny ¢ ,
принадлежащие этапам nQ¢  – n

n
pi QO ¢Î¢ .

Следовательно, технологический процесс, представленный в выражении (4), можно
записать так:

Q=¢Î¢®®¢®¢ÞÎ®®®Þ

ÞÎ®®®Þ¢Î¢®®¢®¢

+
+++ )}{)}...({

)}...({)}...{

1
11

2
1

121

2
22

2
2
11

11
2

1
1

(

(

n
n

pl
n

p
n

pn
n
pk

n
p

n
p

pjpppipp

QOOOQOOO

QOOOQOOO

KK

K

(5)

Технологический процесс изготовления МЭМС акселерометра можно представить в
виде графа, где вершинами являются совокупность параметров заготовкой ny , а ребрами
являются упорядоченные последовательности этапов nQ  и ¢

nQ [6].

На этапе 1Q¢  существуют такие варианты:
– если 20 yy = , нет необходимости выполнять этап 1Q¢  вследствие чего 01 =¢Q ;
– если 20 yy ¹ , возникает необходимость выполнить этап 2Q .
На этапе 2Q  заготовка 1y  должна приобрести все необходимые параметры, присущие

2y , тогда заготовка 21 yy ®  и этап 2Q  выполняется до тех пор пока 21 yy = .
На рисунке 3 представлен граф, который отображает этап 1Q¢  и 2Q  и взаимосвязь с

состоянием заготовки ny  после каждого этапа nQ .
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Рисунок 3 – Граф технологического процесса изготовления акселерометра на этапах
1Q¢  и 2Q

В любом ТП можно выделить параметры для любой операции n
pi

O  и определить их как

взаимодействие различных факторов. Входными параметрами iV&  для любой операции n
piO

являются: такие параметры, которые получаются после любой операции n
piO 1- , а выходными

параметрами iR̂  являются такие параметры, которые получаются после выполнения операции
n
piO  и являющиеся необходимыми для того, чтобы выполнить операцию n

piO 1+ . Каждая
операция n

piO  содержит в себе последовательность переходов iW , а переходы iW  содержат в
себе переменные параметры – iN

~ . Представим вышесказанное в виде взаимосвязи,
показанной на рисунке 4.

Рисунок 4 – Взаимосвязь параметров iV& , iR̂ , iN~  и переходов iW  для любой операции
n
piO

Отметим, что параметры свойственны не только для операций n
piO ,  но и для любых

этапов nQ  существуют входные iV&  и выходные параметры iR̂ `. Эти параметры будут иметь
идентификатор ny  и необходимы для того, чтобы оценить и проверить соответствие
параметров заготовки ny  после каждого этапа nQ .

Тогда можно записать ограничения для входных, выходных параметров и параметров
переходов [7-9]:

Выражение (6) показывает, что каждый элемент множеств iV& , iR̂ , iN
~  представляет собой

подмножества iv& , ip̂ , in~ , элементы которого есть множество граничных значений (min и max)
в пределах области данного параметра.

{ } ,maxmin iiiiiii VvvvvvV &&&&&&& Í££=

{ } ,ˆˆˆˆˆˆˆ
maxmin iiiiiii ppppp RÍ££=R (6)

{ } .~~~~~~~~
maxmin iiiiiiii nnnnnn NÍ££=N
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Следовательно, структурно-параметрическая модель технологического процесса
изготовления МЭМС акселерометров, учитывающая этапы ( nQ ),  переходы ( iW ), операции
( n

piO ), входные ( iV& ), выходные ( iR̂ ) и параметры переходов ( iN
~ ) имеет следующий вид [10]:
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Наложим систему ограничений на ТП изготовления МЭМС акселерометров. Она
представляет собой 3 случая.

1) выходные параметры ipR̂ , полученные после операции n
piO , соответствуют входным

параметрам 1+ipV&  для следующей операции n
piO 1+ :

.ˆ
1+=R

ipip V&

В этом случае можно переходить к выполнению следующей операции n
piO 1+ .

2) выходные параметры ipR̂  меньше максимально допустимого значения для входных
параметров 1+ipV& :

.ˆˆ
max11 ++ >RÙ¹R

ii pippip VV &&

В этом случае необходимо вернуть заготовку ny  на предыдущую операцию n
piO  и

доработать до тех пор, пока выходные параметры ipR̂  не будут соответствовать
входным 1+ipV& .

3) выходные параметры ipR̂  меньше минимально допустимого значения для входных
параметров 1+ipV& :
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)ТМдругой()брак(ˆˆ
min11 ÚÚ<RÙ¹R ++ ii pippip VV && .

В этом случае заготовка ny  не может быть доработана на предыдущей операции n
piO  и

представляет собой бракованное изделие. Однако эту заготовку ny  возможно будет исполь-
зовать в другом технологическом маршруте, где она будет соответствовать заданным пара-
метрам ( 1

ˆ
+=R

ipip V& ).
Для доказательства адекватности разработанной структурно-параметрической модели

маршрута изготовления МЭМС акселерометров, проведен ряд экспериментальных исследо-
ваний на тестовых образцах с различными типами акселерометров и конструктивно-
функциональными параметрами.

Входными данными являлись 3D-модели детализированной сборки  МЭМС акселеро-
метров разного типа (одноосевого, трехосевого и двухосевого), с различными видами мате-
риалов чувствительного элемента, разработанных в разных CAD системах. С помощью раз-
работанного программного «AcCAM» получена структура технологического маршрута [11].

Результатом проведенных экспериментов над тестовым образцом МЕМС акселеромет-
ра представлена на виде диаграммы времени разработки (рисунок 4). Диаграмма начинается
с момента начала проектирования 3D-модели с эскиза до завершения проектирования техно-
логического маршрута изготовления МЭМС акселерометров.

Рисунок 4 – Диаграмма времени разработки тестового образца 1

Исходя из полученных экспериментальных результатов, предложенная структурно-
параметрическая модель технологического процесса изготовления МЭМС акселерометров по-
зволил минимизировать затраты времени в 2,27 раза по сравнению с другими моделями, кото-
рые позволяют охватывать все этапы технологического маршрута изготовления МЭМС акселе-
рометров.

Выводы.
1. В работе проведен анализ технологического процесса изготовления МЭМС

акселерометров как объекта проектирования и выявлено взаимосвязи входных и выходных
параметров процесса и определены их особенности.

2. Усовершенствована структурно-параметрическая модель технологического процесса
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изготовления МЭМС акселерометра, которая в отличие от существующих позволяет полу-
чить структуру маршрутного технологического процесса, учитывая особенности построения,
параллельные операции, входные и выходные параметры на уровне этапов, маршрутов и
операций. Кроме того предложена система ограничений, накладываемая на технологический
процесс, позволяющая ускорить (количественные оценки?) процесс проектирования за счет
исключения неэффективных маршрутов из дерева построения.

3. Предложенная усовершенствованная структурно-параметрическа модель реализова-
на в ПМ «АсСАМ» и позволила решать задачу автоматизации проектирования технологи-
ческого маршрута изготовления МЭМС акселерометра. Она апробированы и показали свою
работоспособность на примере автоматизации проектирования технологического маршрута
для 3-ех тестовых образцов с разным количеством 3D-элементов, типом ЧЭ, количеством
осей, материалам и параметрами. Проведено экспериментальное исследование полученных
теоретических результатов. Сравнительный анализ показал, что при применении предложен-
ной структурно-параметрической модели позволило уменьшено время проектирования в 2,27
раза по сравнению с другими моделями реализованными в программных моделях.
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І.Ш. Невлюдов, В.О. Бортнікова
Харківський національний університет радіоелектроніки
Структурно-параметрична модель технологічного процесу виготовлення МЕМС
акселерометра. Для розробки структурно-параметричної моделі проведено аналіз
технологічного процесу як об'єкта проектування, який дозволив сформувати 11 основних
етапів, які використовуються при виготовленні МЕМС акселерометрів, а також визначити
взаємозв'язок між вхідними та вихідними параметрами технологічного процесу. На основі
цих даних розроблена структурно-параметричну модель технологічного процесу
виготовлення МЕМС акселерометра і сформульовані обмеження, що накладаються при
виборі технологічного процесу виготовлення МЕМС акселерометра, що дозволяють
прискорити процес проектування за рахунок виняток, не ефективних маршрутів.
Ключові слова: акселерометр, МЕМС, технологічний процес, автоматизація.
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I. Nevliudov, V. Bortnikova
Kharkov National University of Radioelectronics
MEMS accelerometers production technological process structural-parametric model. Modern
industry development is impossible without MEMS using. MEMS are divided into plenty of classes:
from executive devices up to sensors. Among them we can distinguish accelerometers used in
different fields. New MEMS accelerometers design and production must provide geometrical and
functional parameters that affect production technology. MEMS accelerometers production
technology combines a variety of modern technological methods of microelectronics. Their
combination forms a variety of technological processes and their sequences. It is impossible to
implement without CAD using. In order to achieve MEMS accelerometers high quality we must
solve new tasks associated with new structural materials physical properties, the influence of
sensitive elements production instrumental errors. The tasks to short technological processes
design terms, carry out projects complex testing before the actual production with the help of
modern CAD systems, are actual. They may be solved by applying new mathematical models and
methods to increase the efficiency of MEMS accelerometers production technological process
automated design. We propose to construct a new structural-parametric model for MEMS
accelerometers production technological process. We analyzed technological process as design
object. This allowed to formulate 11 main stages used for MEMS accelerometers production and to
determine interlinks between input and output technological process parameters. Based on this we
constructed a structural-parametric model for MEMS accelerometers production technological
process. Unlike the existing ones, it allows to get technological process route structure, taking into
account the construction features, parallel operations, input and output parameters at the level of
stages, routes and operations. In addition, a limitations system is proposed. It is imposed on the
technological process, allowing to accelerate the design process by eliminating inefficient routes.
Keywords: accelerometer, MEMS, technological process, automatization.
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АДАПТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИВОДОМ ПОДАЧІ З ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМ ГАЛЬМОМ КОВЗАННЯ

Приводи сучасних видобувних комбайнів з винесеною та вбудованою  системою подачі
УКД200-250 та ГШ200Б в якості вариаторів швидкості подачі обладнані електромагнітними
гальмами ковзання. Експериментальні дослідження показали, що майже у всьому діапазоні
струмів управління (1…8) А має місце  насичення магнітної системи гальма, що змінює індук-
тивність  обмотки збудження більш ніж у десять разів. Наслідком цього є невідповідність
налаштувань параметрів системи стабілізації швидкості подачі положенню робочої точки
приводу. Проблема  вирішена побудовою адаптивної системи автоматичного управління, яка
підтримує оптимальними налаштування в залежності від положення робочої точки приводу.
Ключові слова: адаптивна система автоматичного управління, привід подачі, електромагніт-
не гальмо ковзання, математична модель, перехідні процеси, видобувний комбайн.

Загальна постановка проблеми. Приводи сучасних видобувних комбайнів для тонких
пластів з винесеною системою подачі УКД200-250 та комбайнів з вбудованою системою подачі
ГШ200Б для регулювання швидкості подачі обладнані електромагнітними
муфтами та гальмами ковзання [1 – 4]. Електромагнітні гальма ковзання (ЕГК) також викорис-
товуються в забійних скребкових конвеєрах як елемент регулювання швидкості та захисту
привода від ударних та максимальних навантажень.

Природні механічні характеристики ЕГК є м’якими [4, 5]. Потрібна форма механічних
характеристик приводів забезпечується системою автоматичного управління (САУ), керуюча
напруга якої змінює струм управління в обмотці збудження гальма або муфти, відпрацьовуючи
зміну завдання по швидкості та збурення по моменту навантаження [7].

Експериментальні дослідження магнітної системи гальм та муфт, що використовуються,
показали, що майже у всьому діапазоні струмів управління (0 – 8) А має місце режим насичення
магнітної системи. В наслідок зменшення індуктивності обмотки збудження при зміні струму
управління в діапазоні (1 – 8)А часова характеристика обмотки збудження змінюється більш ніж
у десять разів [7]. Наслідком цього є невідповідність налаштувань параметрів системи стабіліза-
ції швидкості подачі положенню робочої точки приводу і, отже, суттєве погіршення показників
якості регулювання швидкості. Вказаний стан погіршується тим, що система стабілізації швид-
кості є підлеглим контуром для системи стабілізації навантаження приводу виконавчих органів
комбайну  і погана якість відпрацювання заданої швидкості є причиною неякісної роботи остан-
ньої і,отже, зниження продуктивності комбайну. Вказана проблема може бути вирішена побудо-
вою адаптивної системи автоматичного управління, яка змінює та підтримує оптимальними на-
лаштування в залежності від положення робочої точки, що визначається моментом навантажен-
ня та кутовою швидкістю вихідного валу привода.

Постановка задач дослідження. Метою роботи є побудова адаптивної системи
автоматичного управління, яка підтримує оптимальними налаштування в залежності від
положення робочої точки. Задля досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено
наступні задачі:

© Поцепаєв В.В., Шмідт Ю.Б.,
    Мамедов Р.Р. 2017
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– побудова математичної моделі САУ приводу з ЕГК;
– виконання структурного та параметричного синтезу адаптивної системи автоматичного

управління (АСАУ) швидкістю приводу.
Результати розробок і досліджень. Під час експериментальних досліджень

встановлено залежність часової характеристики RiLiTЕ /)()( =  і, отже, індуктивності обмотки
збудження від струму управління, яку зображено на рис. 1, де )(iL  та R – індуктивність та
активний опір обмотки.

Рисунок 1 – Залежність часової характеристики обмотки збудження ЕГК
від струму управління

Наведена залежність достатньо коректно апроксимується виразом [7]:
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де 0L  – індуктивність при ненасиченому магнітопроводі та струмі до 0,8 А.
Математична модель, що описує існуючу САУ приводом подачі з ЕГК:
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де j&  – кутова швидкість привода подачі; J  – момент інерції приводу, приведений до приво-
дної зірки; M  – обертаючий момент приводу, приведений до приводної зірки [7, 10];

нM  – момент навантаження приводу; i  – струм управління в обмотці збудження гальма;

0

0

w
jw &-

=S  – ковзання гальма; 0w  – кутова швидкість асинхронного двигуна з врахуванням

редукції.
Кінематична схема планетарного диференціального редуктора в структурі приводу що

розглядається, не врахована. Привід включений за схемою асинхронний двигун –
електромагнітна муфта ковзання з подальшою редукцією кутової швидкості, відповідної
діапазону швидкостей комбайна (0 – 5) м/хв. Таке спрощення моделі цілком обґрунтоване,
оскільки після запуску асинхронного двигуна, який моделюється постійною кутовою
швидкістю 0w , робота приводу з гальмом ковзання ідентична приводу з муфтою [8, 9].

Перші три рівняння системи (1) є моделлю власне приводу, в яких позначено:
тU  – напруга на виході керованого тиристорного випрямляча, який живить обмотку

збудження ЕГК; U  – напруга, що підводиться до керованого тиристорного випрямляча;
u  – сигнал управління тиристорним випрямлячем; mu  – рівень обмеження сигналу управ-
ління на виході ПД регулятора.

Четверте та п’яте рівняння системи (1) є моделлю керованого тиристорного
випрямляча, в яких позначено: x  – сигнал на виході нелінійної ланки обмеження з коефіцієн-
том передачі ПД регулятора k на лінійному інтервалі; ПДu  – сигнал  ПД регулятора фільтро-
ваний інерційною ланкою з постійною часу 1T ; дk  – коефіцієнт питомої ваги похідної в сиг-
налі ПД регулятора; e  – сигнал неузгодженості; v  – завдання за швидкістю приводу.

Наведена математична модель є суттєво нелінійною та нестаціонарною системою тому
її дослідження виконувалось моделюванням в середовищі Simulink системи Matlab. Модель
існуючої САУ приводом наведена на рис. 2. Структура моделі відтворює розглянуту систему
рівнянь (1). Виключеннями є програмні блоки Matlab function rena2 та mona2, які зручно до-
зволяють моделювати відповідно режими зміни завдання за швидкістю приводу та зміни мо-
менту навантаження.

Ідеєю синтезу адаптивної системи є врахування зміни індуктивності обмотки збуджен-
ня ЕГК від положення робочої точки струму управління і на цій основі адаптації коефіцієнта
питомої ваги похідної дk  в сигналі ПД регулятора. Тобто дk  має бути функцією )(іkд .

Модель АСАУ приводом з ЕГК наведена на рис. 3. Елементами адаптації є нелінійний
блок kd(i), який відслідковує зміну індуктивності в залежності від струму управління і коре-
гує коефіцієнт при похідній дk  в сигналі ПД регулятору. Функціональна залежність, що реа-
лізується блоком,  має вид )))75,0(1/(35,01,0( 3i++e , де власне )))75,0(1/(35,01,0( 3ikd ++= .
Значення виразу дk  для струмів не більш 1  А та найкраще з точки зору якості перехідних
процесів налаштування дk  в неадаптивній системі збігаються і дорівнюють 45,0» .

Другим елементом адаптації є інерційна ланка з постійною часу 2 с. Ця ланка є фільт-
ром для коливань струму управління довкола усталеного значення. Її відсутність або малі
значення постійної часу приводить до того, що швидкі зміни струму управління і, отже, зна-
чення дk  вносять додаткові збурення, що тільки погіршує якість управління. Таким чином
отримано наступний закон управління AСАУ приводом з ЕГК:
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при числових значеннях 10=mu , 50=k , cT 2= .
Технічні умови сучасних систем подачі вимагають забезпечення в робочому режимі

комбайну при швидкості подачі 5 м/хв максимального зусилля подачі 300000 Н. Реальні
найменші тягові зусилля становлять близько 100000 Н. Для названого діапазону зусиль при
радіусі ділильного кола приводної зірки приводу винесеної системи подачі 0,15 м діапазон
обертаючого моменту відповідно (45000…15000) Нм, що визначає діапазон струмів управ-
ління гальма (0,8...8) А та відповідно вказану вище зміну його часової характеристики по
управлінню. У зв’язку з цим вибір функції  та визначення ступеню фільтрації струму при
обчисленні )(іkд  досліджено для вказаного діапазону положень робочої точки приводу.

У існуючий неадаптивній САУ при оптимальному з точки зору нульового перерегулю-
вання та часу регулювання налаштуванні дk  на початку вказаного діапазону при зростанні
навантаження приводу мали місце затягнуті перехідні процеси з причини завищеного у
кілька разів значення коефіцієнта при похідній швидкості. Оптимальне налаштування в
середині діапазону навантажень приводу супроводжувалось недопустимим з точки зору
роботи контуру стабілізації навантажень приводу виконавчих органів перерегулюванням, що
особливо суттєво для варіанту вбудованої системи подачі. Тому метою параметричного
синтезу АСАУ було досягнення повної відсутності перерегулювання швидкості при мініма-
льно можливому часі регулювання в усьому діапазоні навантажень та швидкостей подачі.

Результати порівняльних досліджень САУ та АСАУ для крайніх та середньої точки
зазначеного діапазону роботи приводу наведені нижче. В усіх наведених модельних експе-
риментах здійснюється розгін приводу та вихід на усталений режим до швидкості відповід-
ної швидкості подачі комбайну 2,25 м/хв (див. рис. 4, 5 та 6). Починаючи з третьої секунди
моделювання, здійснюється стрибок завдання за швидкістю з подальшим виходом на устале-
ну швидкість 3,8 м/хв і поверненням в наслідок зворотної зміни завдання на шостій секунді
до усталеної швидкості 2,25 м/хв.

Перехідні процеси розгону та гальмування САУ та АСАУ приводом з ЕГК з моментом
навантаження 15000 Нм (100 кН зусилля подачі на вихідному валу приводу) представлені на
рис. 4. З огляду на те, що неадаптивна САУ має найкращі налаштування саме для цього
значення зусилля, переваги адаптивної системи несуттєві. Але в адаптивній системі час
регулювання при перехідному процесі підвищення швидкості комбайну з 2,25 м/хв до
3,8 м/хв становить 1,3 с, а в неадаптивній – 1,75 с.

Такий же експеримент з САУ та АСАУ приводом для середньої точки діапазону зусиль
у 200 кН наведений на рис. 5. У цьому випадку має місце суттєве скорочення часу регулю-
вання з 2 с в неадаптивній САУ до 0,7 с в адаптивній системі.

Перехідні процеси розгону та гальмування САУ та АСАУ приводом для максимального
зусилля 300 кН (рис.6) , показують, що для наведених вище умов моделювання в адаптивній
системі час регулювання скорочується до 1 с в порівнянні з 2,4 с в неадаптивній системі.
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Рисунок 4 – Перехідні процеси розгону та гальмування САУ та АСАУ приводом з ЕГК
з моментом навантаження 15000 Нм (100 кН зусилля подачі) : 1 – АСАУ, 2 – САУ

Рисунок 5 – Перехідні процеси розгону та гальмування САУ та АСАУ приводом з ЕГК
з моментом навантаження 30000 Нм  (200 кН зусилля подачі) : 1 – АСАУ, 2 – САУ

З наведених рисунків витікає, що перерегулювання в перехідних процесах відсутнє в
обох системах. Переваги регулювання АСАУ в порівнянні з САУ суттєво зростають зі зрос-
танням моменту навантаження приводу з огляду на те, що час регулювання в АСАУ значно
менший.

Зазначимо, що в адаптивній системі час регулювання в залежності від навантаження
приводу змінюється набагато у вузькому діапазоні ніж в неадаптивній САУ, що дозволить
суттєво спростити модель приводу з ЕГК і при синтезі системи стабілізації навантажень при-
воду виконавчих органів моделювати  привід подачі, наприклад, аперіодичною ланкою пер-
шого порядку.
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Рисунок 6 – Перехідні процеси розгону та гальмування САУ та АСАУ приводом з ЕГК
з моментом навантаження 45000 Нм  (300 кН зусилля подачі) : 1 – АСАУ, 2 – САУ

Висновки.
1. Отримано адаптивний ПД закон регулювання системи автоматичного управління

приводом подачі з ЕГК видобувного комбайну.
2. Виконано структурний та параметричний синтез адаптивної системи управління

приводом подачі з ЕГК.
3. Розроблена адаптивна система управління приводом з ЕГК забезпечує аперіодичні

перехідні процеси регулювання швидкості подачі та скорочення часу регулювання  в усьому
діапазоні навантажень та швидкостей приводу.

4. Порівняння часу регулювання для трьох точок, які охоплюють весь діапазон наван-
тажень та швидкостей приводу,  показують,  що при навантаженні 100,  200  та 300  кН час
регулювання в адаптивній системі становить відповідно 1,3, 0,7 та 1 с, в неадаптивній – 1,75,
2 та 2,4 с.
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В.В. Поцепаев, Ю.Б. Шмидт, Р.Р. Мамедов
Донецкий национальный технический университет, кафедра электронной техники.
Адаптивная система автоматического управления  приводом подачи с электромагнит-
ным тормозом скольжения. Приводы современных добывающих комбайнов с вынесенной и
встроенной системой подачи УКД200-250 и ГШ200Б в качестве вариатором скорости
подачи оборудованы электромагнитными тормозами скольжения. Экспериментальные
исследования показали, что почти во всем диапазоне токов управления (1 ... 8) А имеет ме-
сто насыщение магнитной системы тормоза, что изменяет индуктивность обмотки воз-
буждения более чем в десять раз. Следствием этого является несоответствие настроек
параметров системы стабилизации скорости подачи положению рабочей точки повода.
Проблема решена построением адаптивной системы автоматического управления, под-
держивает оптимальным настройки в зависимости от положения рабочей точки повода.
Ключевые слова: адаптивная система автоматического управления, привод подачи,
 электромагнитный тормоз скольжения, математическая модель, переходные процессы,
очистной комбайн.

V. Potsepaiev, J. Shmidt, R. Mamedov
Donetsk National Technical University, Electronic Technology Department.
Adaptive automatic feed control system with electromagnetic slip brake. Actuators of modern
shearers with the remote feed system UKD200-250 and shearers with embedded chainless feeding
system GSh200B as a variator of speed feed are equipped with electromagnetic couplings and slip
brakes. The desired shape of the mechanical characteristics of such drives is provided by an
automatic control system, the control voltage of which changes the control current in the excitation
winding of the brake or coupling. Experimental studies of the magnetic system of the used brakes
and couplings have shown that the saturation of the magnetic system takes place almost in the
entire range of control currents (0 ... 8) A. As a result of a decrease in the inductance of the excita-
tion winding, when the control current varies in the range (1...8) А, the time characteristic of the
excitation winding changes more than tenfold. The consequence of this is the inconsistency of the
settings of the parameters of the feed rate stabilization system to the position of the operating point
of the drive and, consequently, a significant deterioration in the quality of the speed control. This
situation is aggravated by the fact that the speed stabilization system is a subordinate contour for
the load stabilization system of the drive of the executive bodies of the shearer and the poor quality
of working of the  speed control is the reason for the poor performance of the system load stabiliza-
tion  and, consequently, the decrease in the productivity of the shearer. This problem can be solved
by constructing an adaptive automatic control system that changes and maintains optimal settings
depending on the position of the operating point, determined by the moment of loading and the an-
gular velocity of the drive output shaft. As a result of the research, the structural and parametric
synthesis of the adaptive control system of the feed drive was performed. The system has adaptive
PD control law, in which the coefficient of the derivative of the error signal varies depending on the
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position of the operating point of the drive. Specifications of the modern feed systems requires max-
imum pulling force of feed 300,000 N  in operation of shearer with feed rate of 5 m / min . Smallest
real pulling force is about 100,000  N. This range of traction forces corresponds to a range of con-
trol currents of (0.8 ... 8) A and a corresponding range of the brake's time characteristic for con-
trol. In this regard, the selection of the function and determination the elements and parameters of
adaptation have been studied for this range of operating point of the drive. Adapted and unadapted
drive control systems were implemented and investigated in the form of models in Simulink. The
coefficient of the derivative in the unadapted system was chosen to be optimal for the beginning of
the specified range of tractive forces. This setting ensures that there is no overshoot over the entire
range of tractive forces. Comparative studies at three points in the range of traction effort have
shown that the regulation time in the adaptive system is significantly reduced. In the transient
processes of growth of the drive speed at traction forces of 100,000, 200,000 and 300,000 N in the
adaptive system, the control time is 1.3, 0.7 and 1 s, respectively. In the non-adaptive system - re-
spectively 1.75, 2 and 2.4 seconds. The received solution of the problem will improve the dynamic
characteristics of the system of load stabilization of the  drive of executive bodies and, consequent-
ly, will increase the productivity and reliability of the shearer.
Keywords: adaptive automatic control system, feed drive, electromagnetic slip brake, mathematical
model, transient processes, shearer.

Поцепаєв Валерій Валерійович, Україна, закінчив Донецький
національний технічний університет (ДПІ), канд. техн. наук, до-
цент, зав. каф. «Автоматика і телекомунікації», ДВНЗ «Донець-
кий національний технічний університет» (пл. Шибанкова, 2,
м Покровськ, 85300, Україна).
Основний напрямок наукової діяльності – системи автоматичного
управління, методи дослідження, моделювання та оптимізації
динамічних систем.

Шмідт Юлія Борисівна, Україна, закінчила Донецький націона-
льний технічний університет, аспірант кафедри автоматики і те-
лекомунікацій, ДВНЗ «Донецький національний технічний
університет» (пл. Шибанкова, 2, м Покровськ, 85300, Україна).
Основний напрямок наукової діяльності – методи дослідження та
оптимізації систем автоматичного управління.

Мамедов Руслан Рамізович, Україна, магістрант
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,
кафедра автоматики і телекомунікацій (пл. Шибанкова, 2,
м Покровськ, 85300, Україна).
Науково – дослідна робота і тема магістерської роботи пов’язані з
дослідженням та розробкою адаптивної системи автоматичного
управління приводом подачі з електромагнітним гальмом
ковзання.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

28

РОЗДІЛ 2
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

SECTION 2
INFORMATION TECHNOLOGY AND

TELECOMMUNICATIONS



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

29

УДК 004.032.26:634.1-13

І.С. Лактіонов (канд. техн. наук)
Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет», м. Покровськ
кафедра електронної техніки

E-mail: ivan.laktionov@donntu.edu.ua

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ БАГАТОФАКТОРНОЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
ПАРАМЕТРІВ ЯКОСТІ ВИРОЩУВАННЯ КУЛЬТУР НА ЗАХИЩЕНОМУ ҐРУНТІ

Розроблено модель оцінки та прогнозування інтегрального впливу регламентованих до
вимірювального контролю параметрів мікроклімату промислових теплиць на врожайність
рослин із використанням математичного апарату штучних нейронних мереж. Оцінено
відносне значення с.к.в. похибки симуляційного прогнозування вимірювальної інформації, яке
не перевищує ±0,5 %. Обґрунтовано структурні схеми процесу обробки потоків аналітичної
вимірювальної інформації та апаратно-програмних засобів, що її реалізують. Поставлено
вимоги до апаратного та програмного забезпечення комп'ютеризованої підсистеми, що
реалізує розроблену модель оцінки та прогнозування в складі системи комплексної
автоматизації промислових тепличних господарств із виробництва овочевої
продукції. Встановлено сукупність пріоритетних перспективних напрямків подальших
досліджень комп'ютеризованої системи моніторингу та керування параметрами
мікроклімату промислових аграрних виробництв із захищеними ґрунтами.
Ключові слова: модель, прогнозування, вимірювання, мікроклімат, теплиця, штучна
нейронна мережа, апаратно-програмна реалізація.

Загальна постановка задачі дослідження. Успішний розвиток агропромислового сек-
тору та національної економіки будь-якої країни світу в теперішній час у цілому залежить не
стільки від кліматичних умов та продуктивності ґрунтів,  скільки від темпів і об'ємів
впровадження інноваційних прогресивних технологій до сільськогосподарського (с/г)
сегменту. В останній час вирішенню проблеми підвищення продуктивності агропромислово-
го комплексу України приділяється значна увага з боку уряду держави. Однією з головних
причин недостатньої ефективності с/г підприємств із виробництва тепличної овочевої
продукції України є низький ступінь освоєння сучасних інформаційних і комп'ютерних тех-
нологій із автоматизації технологічних процесів вирощування культур на захищених ґрунтах.

На підставі аналізу показників технологій вирощування рослин у тепличних умовах
встановлено, що особливої уваги потребує вирішення питань щодо отримання та
дослідження закономірностей інтегрального впливу фізико-хімічних параметрів мікрокліма-
ту штучних екосистем на показники селекції, акліматизації та темпів зростання інтродукова-
них культур. Це дозволить виробити науково-обґрунтовану стратегію до розробки та
впровадження ефективних агротехнічних прийомів щодо оптимізації технологічних процесів
із вирощування тепличної флори. Більшість відомих на теперішній час систем комплексної
автоматизації промислових теплиць характеризується загальним вагомим недоліком, який
полягає у відсутності можливості інтегральної багатофакторної оцінки та прогнозування
впливу фізико-хімічних параметрів мікроклімату теплиць на якість вирощування культур на
захищених ґрунтах. Одним із необхідних етапів щодо вирішення цієї науково-прикладної
задачі є обґрунтування моделі оцінки та прогнозування якісних і кількісних показників
темпів та об'ємів вирощування тепличних рослин з її подальшою апаратно-програмною
реалізацією із використанням сучасних мікропроцесорних та інфокомунікаційних технологій
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щодо автоматизації промислових телиць.
Формалізація задачі дослідження. Мета статті полягає в розробці математичної

моделі багатофакторної оцінки та екстраполяції інтегрального впливу фізико-хімічних
параметрів мікроклімату промислових теплиць на показники якості вирощування культур на
захищеному ґрунті, а також обґрунтуванні вимог до апаратно-програмного забезпечення
комп'ютеризованої системи її реалізації задля покращення ефективності технологічних
процесів вирощування інтродукованої флори в умовах штучних екосистем.

Задля досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено такі задачі:
– аналіз характеристик існуючих апаратно-програмних рішень із оцінки та прогнозу-

вання аналітичної вимірювальної інформації щодо показників технологічних процесів
вирощування тепличних культур;

– розробка та тестування моделі оцінки та прогнозування інтегрального впливу
регламентованих до вимірювального контролю параметрів мікроклімату теплиць на якість
вирощування рослин;

– обґрунтування сукупності вимог до апаратного та програмного забезпечення
комп'ютеризованої підсистеми, що реалізує розроблену модель оцінки та прогнозування в
складі системи комплексної автоматизації промислових тепличних господарств із
виробництва овочевої продукції;

– розробка рекомендацій щодо пріоритетних напрямків подальших досліджень
комп'ютеризованої системи моніторингу та керування параметрами мікроклімату промисло-
вих теплиць на базі моделі оцінки та прогнозування показників якості вирощування
тепличних культур на захищених ґрунтах.

Результати досліджень. Одним із найбільш ефективних та перспективних підходів до
вирішення задачі побудови моделі інтегральної оцінки та прогнозування аналітичної вимі-
рювальної інформації щодо динаміки фізико-хімічних параметрів мікроклімату промислових
теплиць є використання теоретичного апарату штучних нейронних мереж (ШНМ) [1, 2].
Шляхом порівняльного аналізу основних характеристик відомих архітектур побудови ШНМ
у якості базового типу обрано багатошаровий персептрон, який реалізує функції апроксима-
ції, згладжування та прогнозування інформації [3, 4].

Отже, під час розробки моделі оцінки та прогнозування параметрів якості вирощування
культур на захищених ґрунтах виникає необхідність обґрунтування структури конкретної
ШНМ типу багатошаровий персептрон. В якості вхідного шару ШНМ обрано десять най-
більш інформативних параметрів мікроклімату промислових теплиць [5] серед тих, які реко-
мендовано до вимірювального контролю нормативними документами [6, 7], а саме:

– кислотність поливної води (pHwater) у діапазоні зміни від 5 до 7 од.;
– електропровідність поливної води (σwater) у діапазоні зміни від 1,5 до 2,5 мСм/см;
– температура поливної води (twater) у діапазоні зміни від 14 до 25 °С;
– концентрація двоокису вуглецю (ССО2) в зоні вирощування рослин у діапазоні зміни

від 0,05 до 0,33 об.%;
– рівень освітленості зони вирощування рослин із урахуванням фізіологічно значущих

зон фотосинтетично активної радіації (Elight) у діапазоні зміни від 150 до 300 Вт/м2;
– температура ґрунту (tsoil) в діапазоні зміни від 15 до 25 °С;
– вологість ґрунту (Wsoil) в діапазоні зміни від 30 до 90 %;
– температура повітря в зоні вирощування росли (tair) у діапазоні зміни від 14 до 26 °С;
– вологість повітря в зоні вирощування рослин (Wair) у діапазоні зміни від 30 до 90 %;
– швидкість руху потоків повітря (Vair) у діапазоні зміни від 0,25 до 1 м/с.
У ролі вихідного шару розроблюваної ШНМ для оцінки та прогнозування якості

вирощування тепличних культур виступають нормовані значення врожайності (Y, кг/м2), які
приводяться до максимально можливого значення (Ymax, кг/м2). Отже, вихідне значення
розроблюваної ШНМ може змінюватись в діапазоні від 0 до 1.
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Кількість нейронів прихованого шару визначається за формулою, що є наслідком із
теореми Арнольда–Колмогорова–Хехт-Нільсена [8]:

,HL
IL OL

WN
N N

=
+

(1)

де NHL – кількість нейронів прихованого шару; W – необхідна кількість синоптичних вагових
коефіцієнтів; NIL – розмірність вхідного шару; NOL – розмірність вихідного шару.

Необхідне для розрахунку кількості нейронів прихованого шару (NHL) число
синоптичних вагових коефіцієнтів (W) визначається за наступною формулою [9]:
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де M – об'єм вибірки даних, що використовується для навчання розроблюваної ШНМ.
У досліджуваному випадку отримане значення кількості нейронів прихованого шару

(NHL) змінюється в діапазоні від 3 до 37, за наступних вихідних даних для розрахунків:
NIL=10; NOL=1; M=20. Об'єм вибірки даних, що використовується для навчання розроблюва-
ної ШНМ (M) було отримано шляхом лабораторних випробувань розроблених вимірюваль-
них каналів комп'ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи параметрів
мікроклімату промислових теплиць [10–12] та запозичення із наукового джерела [13] для
технологічних процесів із вирощування тепличних огірків. Отже, число нейронів приховано-
го шару ШНМ (NHL) обрано рівним 20, що відповідає середньому арифметичному отримано-
го допустимого діапазону.

Загальний вигляд структури розробленої ШНМ для оцінки та прогнозування
інтегрального впливу фізико-хімічних параметрів мікроклімату промислових теплиць на
нормоване значення врожайності інтродукованих культур наведено на рис. 1.
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Рисунок 1 – Структура розробленої ШНМ для оцінки та прогнозування
врожайності тепличних культур
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Таким чином, розроблено модель ШНМ із наступною архітектурою 10:20:1, яка вклю-
чає 10 входів (вимірювані параметри мікроклімату теплиць), 20 нейронів прихованого шару
та 1 нейрон вихідного шару (нормоване значення врожайності). Моделювання досліджуваної
моделі виконано із використанням сервісу Neural Network Matlab. Вихідні дані, які було
закладено у модель: тип вирощуваних тепличних культур – огірок; пропорція даних для
тренування (train) – перевірки (validation) – тестування (test) становить 70 – 15 – 15 % від
загальної вибірки експериментальних даних [10–13]; функція активації нейронів –
сигмоїдальна; алгоритм оптимізації параметрів моделі – Левенберга-Маркварда зі зворотнім
розповсюдженням помилки. Результати моделювання розробленої ШНМ оцінки та
прогнозування якості вирощування тепличних культур щодо статистики її навчання
наведено на рис. 2 у вигляді логарифму зміни середнього квадратичного відхилення (с.к.в.)
похибок у процесі навчання системи.

Рисунок 2 – Динаміка с.к.в. похибки навчання розробленої ШНМ

Із аналізу отриманих результатів моделювання, які наведено на рис. 2, можна зробити
наступні висновки щодо задовільної адекватності розробленої ШНМ оцінки та прогнозуван-
ня інтегрального впливу фізико-хімічних параметрів мікроклімату промислових теплиць на
показник врожайності інтродукованих культур:

– похибки перевірочного (validation) та тестового (test) наборів вихідних даних мають
аналогічну динаміку, а також не спостерігається їх збільшення зі зростанням кількості епох
навчання розробленої ШНМ;

– відносне значення с.к.в. похибки симуляційного прогнозування вимірювальної
інформації не перевищує ±0,5 %.

Таким чином, у випадку, коли відомі діапазони та допустимі значення похибок
вимірювання фізико-хімічних параметрів мікроклімату промислових теплиць із використан-
ням розробленої моделі можна вирішувати задачі статистичного контролю та прогнозування
показника врожайності інтродукованих тепличних культур. Задля вирішення задачі
апаратно-програмної реалізації розробленої моделі оцінки та прогнозування якості
вирощування тепличних рослин проведено аналіз обов'язкових етапів обробки вимірюваль-
ної аналітичної інформації [2] та їх групування за логічними рівнями та відповідними
функціональними зв'язками. На підставі цього обґрунтовано структурні схеми процесу
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обробки потоків вимірювальної інформації та апаратно-програмних засобів, що реалізують
алгоритми автоматичного моніторингу та управління параметрами мікроклімату теплиць із
використанням запропонованої ШНМ (див. рис. 1), які відповідно наведено на рис. 3а, б.

а)

б)
Рисунок 3 – Структурні схеми процесу обробки потоків аналітичної вимірювальної

інформації (а) та апаратно-програмних засобів, що її реалізують (б)
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На рис. 3а, б введено такі позначення:
– АО – аналогова обробка електричних сигналів, яка полягає у фільтрації та масштабу-

ванні вихідних струмів та е.р.с. відповідних сенсорів;
– MUX ВК – мультиплексування вимірювальних каналів системи;
– ПЦОВС – первинна цифрова обробка вихідних сигналів, а саме: перетворення анало-

гових сигналів у цифрові, виявлення й зменшення імпульсних завад та усереднення в часі
пакетів кодових комбінацій.

– ПВЦОС – перший рівень вторинної цифрової обробки сигналів, яка полягає в обчис-
ленні значень цифрових сигналів у одиницях вимірювання фізичних величин, що підлягають
моніторингу, обчислення виправлень щодо результатів вимірювань та функціональна
корекція отриманих результатів.

– ДВЦОС – другий рівень вторинної цифрової обробки, який полягає у визначенні оці-
ночного та прогнозованого значень інтегрального стану мікроклімату промислових теплиць,
а також у екстраполяції результатів якості вирощування конкретних типів тепличних культур
із урахуванням результатів моніторингу та обробки аналітичної вимірювальної інформації зі
застосуванням розробленої ШНМ (див. рис. 1).

Таким чином, задля забезпечення вимоги комплексності розробки та реалізації моделі
та комп'ютеризованих засобів  багатофакторної оцінки та прогнозування параметрів якості
вирощування культур на захищеному ґрунті, необхідно провести теоретичні та експеримен-
тальні дослідження за наступними пріоритетними напрямками:

– накопичення значних об'ємів результатів вимірювання фізико-хімічних параметрів
мікроклімату промислових теплиць у реальних умовах вирощування культур;

– кореляційний аналіз результатів вимірювального контролю з подальшим ітераційним
перенавчанням ШНМ оцінки та прогнозування якості вирощування тепличної флори із
урахуванням її типів та фаз зростання;

– розробка способів та засобів із підвищення точності та метрологічної надійності
мережної реєстрації, обробки та зберігання результатів вимірювального контролю
параметрів мікроклімату штучних екосистем із захищеними ґрунтами;

– синтез апаратно-програмних засобів, які забезпечать ефективний адаптивний моніто-
ринг та керування технологічними процесами з вирощування культур на захищених ґрунтах.

Висновки
1. Проведено якісний і кількісний аналіз характеристик існуючих апаратно-програмних

рішень із оцінки та прогнозування аналітичної вимірювальної інформації щодо показників
технологічних процесів вирощування тепличних культур.

2. Розроблено модель оцінки та прогнозування інтегрального впливу регламентованих
до вимірювального контролю параметрів мікроклімату теплиць на якість вирощування
рослин із використанням математичного апарату штучних нейронних мереж. У результаті
моделювання розробленої ШНМ встановлено, що відносне значення с.к.в. похибки симуля-
ційного прогнозування вимірювальної інформації не перевищує ±0,5 %, це свідчить про її
задовільний рівень адекватності.

3. Обґрунтовано структурні схеми процесу обробки потоків аналітичної вимірювальної
інформації та апаратно-програмних засобів, що її реалізують, а також вимоги до апаратного
та програмного забезпечення комп'ютеризованої підсистеми, що реалізує розроблену модель
оцінки та прогнозування в складі системи комплексної автоматизації промислових теплич-
них господарств із виробництва овочевої продукції.

4. Встановлено сукупність пріоритетних перспективних напрямків подальших
досліджень комп'ютеризованої системи моніторингу та керування параметрами мікроклімату
промислових теплиць на базі розробленої моделі оцінки та прогнозування показників якості
вирощування тепличних культур на захищених ґрунтах.
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вания интегрального воздействия регламентированных к измерительному контролю
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параметров микроклимата промышленных теплиц на урожайность растений с
использованием математического аппарата искусственных нейронных сетей. Выполнена
оценка относительного значения с.к.о. погрешности симуляционного прогнозирования
измерительной информации, не превышает ±0,5 %. Обоснованы структурные схемы
процесса обработки потоков аналитической измерительной информации и аппаратно-
программных средств, которые ее реализуют. Поставлены требования к аппаратному и
программному обеспечению компьютеризированной подсистемы, которая реализует
разработанную модель оценки и прогнозирования в составе системы комплексной
автоматизации тепличных хозяйств по производству овощной продукции. Установлена
совокупность приоритетных перспективных направлений дальнейших исследований
компьютеризированной системы мониторинга и управления параметрами микроклимата
промышленных аграрных производств с защищенными грунтами.
Ключевые слова: модель, прогнозирование, измерение, микроклимат, теплица,
искусственная нейронная сеть, аппаратно-программная реализация.

I. Laktionov
Donetsk National Technical University
Substantiation of the multivariate estimation and predictive model of the crop cultivation
quality parameters on the protected ground. Qualitative and quantitative analysis of the
existing hardware and software solutions for the evaluation and predictive of the analytical
measuring data has been performed. The estimation and predictive model of the
greenhouses  plants growing quality has been developed. This model takes into account the
integrated impact of the industrial greenhouses microclimate measured parameters into plant
productivity. The model has been designed using the mathematical apparatus of the artificial neural
networks. Evaluation of the relative mean square deviation of measurement information simulation
prediction error has been performed. It was found that this error doesn't exceed ±0.5 %. This fact
indicates a satisfactory adequacy level of the developed model. The error dynamics of test, training
and validation data samples has been investigated. It has been established that they have a similar
trend. The developed model research has been performed for greenhouse cucumbers. The block
diagram of the analytical measuring information flow processing has been developed. The block
diagram of the hardware and software for the data processing has been designed. Requirements to
hardware and software subsystems of the computerized monitoring and control device have been
established. These subsystems implement developed estimation and predictive model as part of the
overall greenhouses automation system for the vegetable production. Set of the priority areas for
further perspective research of the computerized monitoring and control system of the microclimate
parameters of the industrial agricultural production with protected ground has been established.
Keywords: model, prediction, measurement, microclimate, greenhouse, artificial neural network,
hardware and software implementation.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ
МАРШРУТИЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ В ХМАРНИХ СИСТЕМАХ

Розглянуто можливості використання програмно-конфігурованих мереж (SDN) для
маршрутизації інформаційних потоків в ігрових сервісах хмарних систем. Дослідження
спрямовані на зменшення затримки в хмарних іграх шляхом реконфігурації центру обробки
даних за допомогою SDN-контролера. В роботі описано архітектуру запропонованого
рішення, котре динамічно розподіляє вхідні пакети між різними доступними шляхами
прямо-пропорційно виміряним затримкам. Зазначено, що залежність процесу доставки
пакетів від кожного конкретного пристрою значно знижує ефективність використання як
самих пристроїв, так і значно ускладнює для оператора можливості маневрування в залеж-
ності від конкретних завдань. Для балансування навантаження наведено модернізований
алгоритм маршрутизації, котрий базується на комплексній метриці та враховує тип
трафіку, що передається конкретним логічним каналом зв’язку. Для основних сервісів (VoIP,
Internet, Video) запропоновано функції корисності, які залежать від затримки, пропускної
спроможності та норми втрат пакетів, та є складовими комплексної метрики.
Ключові слова: затримка, балансування навантаження, метрика, контролер, хмарна
система.

Загальна постановка проблеми. Останні досягнення в області хмарних обчислень і
розгортання центрів обробки даних призвели до появи численних інноваційних послуг [1,2],
окремою ланкою яких є online-ігри. Хмарні системи дозволяють користувачам грати в високі
з погляду графіки класу ігри на різних гаджетах,  в тому числі планшетах і смартфонах,  що
мають менш обчислювальних і графічних ресурсів обробки, ніж ПК або ноутбуки, тому що
вся логіка гри, їх обробка та рендеринг графіки відбувається в хмарі. Результатом є просто
відео, яке буде передаватися на пристрій. Хмара дозволяє розробникам ігор підтримувати
більше платформ, зменшити виробничі витрати і збільшити свою економічну вигоду.

У хмарі команди гравців відправляються від пристрою (смартфона, планшета, ігрової
консолі, ПК тощо) на сервер, де приймаються відповідні дії ігрового движка для створення
результуючої сцени гри. Після цього стислі відео кадри посилаються гравцям через мережу,
і, нарешті, декодуються та відображаються на пристроях. При значному зниженні обчислю-
вального навантаження на боці споживача послуги це додає додаткові затримки, що вводять-
ся мережею і серверами. На сьогодні відомо, що затримка в хмарних іграх приблизно в
1,7 рази вище, ніж у консольних [3]. Ці затримки можуть негативно вплинути на досвід
гравців (QoE). Завдання зменшення затримки є досить важким, в основному тому, що за
статистикою лише 70% кінцевих користувачів будуть знаходиться нижче ліміту затримки
80 мс, необхідного для прийнятного використання хмарних ігор. На додаток до латентності
присутня велика кількість варіацій в затримках, відома як джиттер, що також чинить негати-
вний вплив на QoE гравців. Існуючі на сьогодні рішення такої проблеми працюють лише на
стороні серверів. Для зменшення затримки обробки даних користувача у хмарі пропонується
використання програмно-конфігурованих мереж SDN (Software Defined Network) [4].
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Архітектура SDN-рішення для ігрових платформ. Сьогодні центри обробки даних,
як правило, будуються в основному з комутаторів ядра мережі, що підключаються до розпо-
ділюючого комутатора всередині стойки з серверами, кожен з котрих далі передає запроси до
центру обробки, який може працювати на декількох віртуальних машинах [5]. У хмарних
іграх, зважаючи на необхідність працювати з великими обсягами відеоданих, які необхідно
опрацьовувати та передавати, основні комутатори схильні до перезавантаження. Таким
чином, допоміжні мережеві маршрути повинні використовуватися для зменшення наванта-
ження та риску виходу з ладу основного обладнання, та мають автоматично перерозподіляти
навантаження як тільки основні маршрути досягнуть деякого заданого порогу завантаженос-
ті. Хоча існують різноманітні методи визначення оптимального шляху [6], вони зазвичай
обирають найліпший маршрут базуючись на метриці з’єднань, яка конфігурується під час
налаштування обладнання, та, відповідно, зовсім не враховує поточний стан з’єднання
(наприклад, пропускна здатність, що доступна у даний момент часу).

У традиційних мережах, хоча маршрутизатор оголошує свою таблицю маршрутизації
та синхронізує її з іншими відповідними елементами мережі, кожен з них самостійно
контролює свою власну таблицю маршрутизації за допомогою локалізованої інформації про
мережу, що збирається самим вузлом. Це робить розподілене управління неефективним.
Крім того, протоколи маршрутизації не беруть до уваги динамічні умови у мережі: викорис-
тання полоси пропускання, втрати пакетів та затримки. Таким чином, SDN може бути
запропонована у якості нового підходу до вирішення проблеми надання послуг хмарного
ігрового сервісу. Оскільки  більшість методів оптимізації складні з точки зору обчислюваль-
ного процесу, зазвичай використовуються заздалегідь визначені алгоритми розподілу
навантаження. Це дозволяє при поширенні трафіку, зменшити мережеве навантаження і від-
повідну end-to-end затримку та джиттер, що значно покращує досвід кінцевих користувачів.

З точки зору концепції, з тим щоб забезпечити ефективний розподіл навантаження,
коли комутатор ядра приймає пакет та ще не має відповідності у своїй таблиці маршрутиза-
ції, він посилає пакет до контролера SDN, який потім знаходить оптимальний шлях для
передачі цього пакета. Як тільки шлях вибраний, новий запис буде створено в таблиці
маршрутизації комутатора для майбутніх пакетів одного і того ж потоку.  Сесія кожного
гравця з конкретною грою становить один потік.

Існуючі алгоритми, включаючи ті, які реалізовані з використанням SDN контролера, як
правило, знаходять оптимальну траєкторію шляху, зважаючи на різні критерії (наприклад,
мінімальна затримка, або кількість комутаторів на шляху до кінцевого місці призначення
тощо), щоб створити правила пересилки [7]. У пропонованому методі, по-перше, всі можливі
шляхи, від комутатора ядра до основного комутатора стійки визначені за допомогою контро-
лера. У той час як графи, побудовані на основі сучасних архітектур центрів обробки даних
(наприклад, Fat-tree і VL2) є простими, і джерело (тобто комутатор ядра) фіксується для всіх
потоків. Завдання знаходження всіх можливих шляхів може бути вирішено за допомогою
алгоритму Дейкстри [8].

Контролер збирає статистику QoS від OpenFlow комутаторів уздовж виділених шляхів з
використанням повідомлень протоколу OpenFlow (STATISTICS_REQUEST,
STATISTICS_REPLY, ...), визначених у специфікації OpenFlow.

Нехай ),,( 21 NpppP K=  та ),,( 21 NlllL K=  – набір N можливих непересічних шляхів від
ядра до комутатора всередині стійки і набір пов'язаних з ними відповідних затримок.
Ці шляхи доступні для контролера щоб розподілити вхідні пакети нових потоків.

jp  – множина ребер з відповідними затримками ),,( 21 jjjj pdddD K= .

Для вимірювання затримки кожної проміжної ланки jp , jkd , (де jpk ££1 ), контролер
посилає повідомлення до кожного з двох комутаторів, безпосередньо пов'язаних один з
одним фізичним з'єднанням і створює статистику в реальному часі, що має відношення до
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кожного з них, тобто jRTT  та 1+jRTT .
Архітектуру рішення для хмарних ігр з використанням SDN наведено на рисунку 1.
Маючи jRTT  и 1+jRTT , jkd  можна обчислити наступним чином:

),(2/1 1 jkjksajk RTTRTTttd ---= + (1)

де at  та st  – відповідно час відправки та отримання даних.

Рисунок 1 – Архітектура  рішення для хмарних ігр з використанням SDN

Відповідна j-му шляху затримка обчислюється таким чином:

.
1
å
=

jp

k
jkd

Отже, вагу шляху можна обчислити:

å
=

= N

j j

j

l1

1
1a .

Контролер розподіляє вхідні пакети, що належать потоку, динамічно між різними дос-
тупними шляхами прямо-пропорційно виміряним затримкам. Крім того, оскільки вищезгада-
не обчислення здійснюється тільки один раз (коли новий потік виявлений контролером),
пропонований спосіб управління не накладає високі обчислювальні витрати на контролер.
Контролер спочатку вибирає шлях серед усіх можливих випадково в якості відправної точки,
а потім змінює в залежності від ваги зв'язку циклічно за допомогою обчислюваного вагового
коефіцієнта ( )Njj ££1,a .
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Маршрутизація на основі SDN-рішень. На даний момент в мережах використовуєть-
ся велика кількість протоколів маршрутизації, які відрізняються своїм типом, принципом
роботи, алгоритмом, на основі якого визначається оптимальний маршрут, складністю і т.д. Їх
впровадження до мережі являє собою досить тривалий процес налаштування мережевого
обладнання. Далі кожен пристрій на основі зібраної інформації від своїх сусідів про існуючі
підмережі складає свого роду топологію та окремо приймає рішення про оптимальний
маршруті для пересилання того чи іншого пакета, ґрунтуючись на алгоритмі обраного
протоколу. Така залежність процесу доставки пакетів від кожного конкретного пристрою
значно знижує ефективність використання як самих пристроїв, так і значно ускладнює для
оператора можливості маневрування в залежності від конкретних завдань.

SDN дозволяє позбутися цього бар'єру за рахунок перенесення функцій управління
(маршрутизаторами, комутаторами і т.п.) в мережеві додатки, які працюють в контролері.
Але з’являється потреба введення нового протоколу маршрутизації або модернізація
існуючого шляхом написання шаблону мережі. Працюючи на контролері, цей додаток
дозволяє встановлювати правила пересилки в залежності від будь-якої кількості змінних, не
тільки стандартних затримки, джиттера і т.д., але і від навантаження на конкретну ділянку
мережі, від часу доби і багатьох інших параметрів.

Модернізація зводиться до залучення до роботи існуючих протоколів маршрутизації,
які базуться на алгоритмі Дейкстри  комплексної метрики на основі функцій корисності.

Даний підхід дозволяє враховувати тип трафіку (VoIP,  Video,  Internet)  і,  залежно від
нього, розраховувати власне функцію корисності, знаючи показники затримки передачі,
пропускної здатності і долі втрат пакетів.

Кожен тип трафіку характеризується своїми вимогами до параметрів каналів зв'язку [9].
Якщо голосовий трафік вимогливий до затримки та її відхилення, дані – до викривлень і
втрат пакетів. Тому для кожного типу переданих даних проведено аналіз характеристик і
вимог до каналу зв'язку. Для кількісної оцінки параметрів передачі даних доцільно ввести
функції корисності. Дані функції - це залежність кількісної нормованої оцінки від певного
параметра каналу зв'язку. Іншими словами, значення функції характеризують прийнятність
каналу зв'язку для передачі цього типу трафіку в даний момент. Таким чином, така метрика
дозволяє не тільки будувати маршрути залежно від вимог конкретного типу трафік,  але і
враховувати якість на стороні кожного абонента, виділяючи їм в залежності від типу трафіку
необхідну пропускну спроможність [10]. Функції корисності для різних типів послуг зведено
до таблиці 1.

Таблиця 1 – Функції корисності для різних типів послуг
VoIP Internet Video
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У таблиці 1 введено наступні позначення:

max

min

max )1ln(2

x
x
x

r
-

= ;

minmax , BB  – відповідно максимальне та мінімальне значення пропускної спроможності;

minmax ,tt  – максимальна затримка за рекомендацією ITU-T та значення затримки, в
межах якої зберігається найкраща якість обслуговування, при цьому значення функції
корисності  близьке до максимального;

maxL  – максимальне значення втрат пакетів, нижче якого зберігається допустимий
рівень якості роботи кодека;

cL  – критичне значення втрат пакетів, при досягненні якого передача даннях стає
неможливою.

На основі наведених формул розраховується метрика для кожної існуючої дуги заданої
топології:

)()()(1 LuubuK t-= .

Формування алгоритму обчислення доступних контролеру SDN шляхів. Таким
чином, алгоритм обчислення доступних шляхів і відповідних їм ваг повністю може бути
представлений в наступному вигляді:

1. Визначаються вихідні параметри:
· топологія ),( EVG ;
· sv  – вихідний вузол;
· dv  – кінцевий вузол;
· ),,( 21 EvvvV K= ;

· вагові коефіцієнти jkD
2. Задаються необхідні для розрахунку початкові параметри:

· P=0 – матриця можливих шляхів з початкового до кінцевого вузла;
· )1,1,1( K=V .

3. Ініціюється алгоритм Дейкстри, заснований на значеннях коефіцієнтів jkD .
4. Виходячи з результату,  складається матриця вузлів,  які входять до оптимального

шляху.
Висновки.
У роботі було розглянуто задачу використання хмарних сервісів для ігор, та запропоно-

вано використати SDN рішення для зменшення затримок. Для ефективного розподілу наван-
таження в таких сервісах запропоновано гібридну архітектуру програмно-конфігурованої
інфокомунікаційної мережі.

Проблему великих затримок та обмежених можливостей маневрування в таких мере-
жах пропонується вирішувати шляхом модернізації існуючих алгоритмів маршрутизації за
допомогою використання функцій корисності, котрі базуються на інформації про тип серві-
сів. Запропоновано комплексну метрику, що враховує різні типи трафіку, для алгоритму об-
числення доступних контролеру SDN шляхів, котрий має здатність до динамічної модифіка-
ції конфігурації мережі в залежності від виду трафіка для підвищення якості надання послуг.
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А.А. Воропаева, М.Б. Лурджан
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
Использование программно-конфигурированных сетей для маршрутизации
информационных потоков в облачных системах. Авторами рассмотрены возможности
использования программно-конфигурируемых сетей (SDN) для маршрутизации
информационных потоков в игровых сервисах облачных систем. Исследования направлены
на уменьшение задержки в облачных играх путем реконфигурации центра обработки
данных с помощью SDN-контроллера. В работе описано архитектуру предложенного
решения, которое динамически распределяет входящие пакеты между различными доступ-
ными путями прямо-пропорционально измеренным задержкам. Отмечено, что зависимость
процесса доставки пакетов от каждого конкретного устройства значительно снижает
эффективность использования устройсв как таковых и значительно усложняет оператору
возможности маневрирования в зависимости от конкретных задач. Для балансировки
нагрузки приведен модернизированный алгоритм маршрутизации, который базируется на
комплекной метрике и учитывает тип трафика, передаваемый конкретным логическим
каналом связи. Для основных сервисов (VoIP, Internet, Video) предложено функции
полезности, которые зависят от задержки, пропускной способности и нормы потерь
пакетов, и являются составляющими комплексной метрики.
Ключевые слова: задержка, балансировка нагрузки, метрика, контроллер, облачная
система.
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A. Voropaeva, M. Lourdjane
Donetsk National Technical University
Routing information flows in cloud systems using Soft Defined Network. The authors consider the
possibilities of using software-configurable networks (SDN) for routing information flows in
gaming services of cloud systems. Сloud system allows game developers to support more platforms
to reduce production costs and increase their economic benefits. Delays negatively affect players
QoE. To reduce latency processing of user data in the cloud authors proposed to use software-
defined networking SDN. The research is aimed at reducing the delay in cloud games by reconfi-
guring the data center using an SDN controller In traditional networks router announces its routing
table and synchronize it with the other network elements, and each controls its own routing table
using localized information collected by the site. It makes distributed control ineffective. The paper
describes the architecture of the proposed solution, which dynamically distributes incoming packets
between different available paths in directly-proportionally measured delays. In the proposed
method, first of all possible paths from switch core to core switch rack by using the controller.
The task of finding all possible ways can be solved by Dejkstra's algorithm. It is noted that the
dependence of the process of packets delivery from each specific device significantly reduces the
efficiency of using the devices as such and significantly complicates the operator's ability to
maneuver depending on specific tasks. Packets delivery process dependence from each individual
device significantly reduces the efficiency of both the device and much more difficult for operators
to maneuver depending on specific tasks. SDN can get rid of this barrier by transferring control
functions (routers, switches, etc.) to network applications that run in the controller. But there is a
need to introduce a new routing protocol or upgrading exist, then by writing template network. For
load balancing a modernized routing algorithm is presented, which is based on a complex metric
and takes into account the type of traffic transmitted by the specific logical channel of communica-
tion. For basic services (VoIP, Internet, Video), utility functions are proposed that depend on the
delay, throughput and packet loss rate, and are components of the complex metric. Thus, this metric
can not only build routes depending on the requirements particular type of traffic, but also consider
the quality of each subscriber side, separating them according to the type of traffic required
bandwidth.
Keywords: delay, load balancing, metric, controller, cloud system.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
СОСТАВЛЕНИЯ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Целью исследования является сокращение времени на составление прецедентов. Для этого
на основании анализа реализуемости прецедента определены общие требования к его
описанию. Прецеденты (use case, варианты поведения) повсеместно используются при
создании информационных систем. От качества написания прецедента во многом зависит
время и качество выполнения проекта. Вместе с тем, разрозненные и часто
противоречивые  правила составления прецедентов приводит к тому, что при описании
прецедентов часто до-пускаются ошибки. Формализованное представление прецедентов на
языке Unified Modeling Language никак не определяет содержание прецедентов. Таким
образом, в области автоматизации описания прецедентов отсутствуют исследования и
программные решения. Исследование действий, выполняемых прецедентами, позволило
создать классификацию пунктов сценариев. Предложены  модели для различных пунктов
сценария, что позволило создать множество фрагментов текста и правил их объединения в
предложения. Сформулированы условия разворачивания альтернативных сценариев.
Определены правила образования структур данных, поддерживающих выполнение
сценариев. Предложенная техно-логия за счет автоматизации выполнения многих операций
позволяет в среднем на 80 процентов сократить время составления прецедента.
Ключевые слова: прецеденты, процессы, ограничения, сценарии, система.

Общая постановка проблемы. Прецеденты (use case, варианты поведения), как
наиболее точный способ формулировки функциональных требований к программному
продукту, повсеместно используются при создании информационных систем (ИС) [1, 2].
От качества написания прецедента во многом зависит время и качество выполнения проекта.

Многолетнее использование прецедентов позволило выработать ряд рекомендаций по
их составлению [3, 4]. Введена классификация прецедентов [4]. Выработаны правила
оформления преамбулы [5], описания основных и альтернативных сценариев [5, 6]. Имеются
требования к формулировкам некоторых действий [4, 10]. Вместе с тем, разрозненные и
часто противоречивые правила составления прецедентов, их разбросанность по различным
источникам приводит к тому, что при описании прецедентов часто допускаются ошибки.
Существует формализованное представление прецедентов на языке UML [7, 8, 9], однако оно
позволяет записать диаграмму прецедентов, установить ассоциации между прецедентами и
актерами, но никак не определяет содержание прецедентов. Таким образом, в области
автоматизации описания прецедентов отсутствуют исследования и программные решения.

Другая проблема определяется тем, что разработка прецедента – это описание
взаимодействия пользователя с проектируемой системой.

Системный аналитик обязательно представляет себе, какими программными средства-
ми будет реализовываться каждый пункт сценария, то есть мысленно создаёт программные
модули, способные реализовывать выполнение каждого пункта сценария. Такая предвари-
тельная проработка архитектуры программного продукта до настоящего времени не находи-
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ла отражения в каких-либо документах, что приводило к повторному анализу прецедента на
стадии создания диаграмм концептуальных классов.

Постановка задач исследования. Целью исследования является сокращение времени
и уменьшение ошибок при описании прецедентов уровня пользователя, а также
предварительное формирование модели концептуальных классов.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
– определение основных требований к описанию прецедента;
– разработка классификации множества пунктов сценариев;
– составление модели для каждого типа пункта сценария;
– определение условий разворачивания альтернативных сценариев;
–  определение создаваемых структур данных;
-  разработка технологии автоматизированного составления прецедента.
Требования к описанию прецедента подразделяются на требования со стороны

заказчика и разработчика.
1. Требования со стороны заказчика информационной системы ИС:
– должен описывать некоторую последовательность действий, переводящих

проектируемую систему в новое состояние (ощутимый результат);
– должен использовать язык заказчика;
– должен быть похожим на действия заказчика в его предметной области.
2. Требования со стороны разработчика ИС:
– описание должно иметь два раздела: основной и дополнительный сценарий

(расширения);
– в каждом пункте система должна выполнять некоторые действия;
– для каждого действия должно быть указано действующее лицо;
– если вводимая информация требует проверки, то в основном сценарии система дает

положительный результат (подтверждает), а в дополнительном – каждый случай
отрицательного результата представлен отдельно своим сценарием;

– максимальное количество вводимых и проверяемых данных – 2;
– если система в результате поиска или расчета выводит некоторые данные, которые

должен оценить инициатор прецедента, то в основном сценарии он дает положительный
ответ (например, «клиент согласен»), а в дополнительном сценарии рассматриваются
действия, связанные с его отрицательным ответом;

– если система выполняет некоторый расчет или проверку вводимых данных, то
желательно сообщить, какие средства будут при этом задействованы;

Действующими и заинтересованными лицами в прецеденте могут быть люди и
системы:

– пользователь системы, который будет с ней непосредственно общаться для
выполнения своих профессиональных обязанностей;

– клиент – заказчик некоторой услуги (может оказаться в роли пользователя, например,
в режиме онлайн-общения с системой);

– другая система;
– разрабатываемая система.
Классификация пунктов сценария. На основании требований, предъявляемых к

описанию прецедента, а также анализа множества сценариев в различных предметных
областях с точки зрения характера взаимодействия пользователя и программного продукта
предложено следующее множество типов пунктов сценариев.

– Создать. Пользователь приказывает системе создать некоторый документ (объект),
который в зависимости от положения соответствующего пункта в сценарии может играть
роль некоторого шаблона для накопления информации, либо отчета о выполненной работе.

– Ввести данные. Пользователь вводит в систему ряд данных, для которых система
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обычно должна проверить возможность их использования для дальнейшей работы.
– Запросить значение. Пользователь запрашивает у системы некоторое данное.

Обычно после этого следует оценка данного пользователем.
– Запросить список. Пользователь заказывает список (например, данных, услуг или

документов) для дальнейшего выбора из него некоторых элементов.
– Выбрать из списка. Пользователь выбирает из списка нужное данное или услугу

(документ).
Ввести услугу (документ). Пользователь вводит необходимую услугу или документ,

который определяет дальнейшую последовательность действий. Например, способ оплаты
по банковской карточке.

Повторение действий. Пользователь имеет возможность перейти к расположенным
выше пунктам сценария, либо отказаться от их повторения.

Действие пользователя, которое не укладывается в предложенную классифика-
цию. Очевидно, возможна ситуация, когда пользователь не обнаружил нужной ему операции
среди предложенных действий с системой. В этом случае ему предложено создать свободно
конструируемый пункт.

Модели пунктов сценария. Модель каждого пункта будет представлена последова-
тельностью элементов. Элементами могут быть заранее заготовленные фрагменты текста tpi ,
фрагменты текста, формируемые в процессе составления прецедента tuj , либо некоторые
поименованные сущности Client , Actor , Condition и др., которые играют роль синтаксиче-
ских переменных и также должны получить значения в процессе составления прецедента.
Некоторые элементы или группы элементов могут быть объединены метасимволами «[]»,
что указывает на необязательное присутствие этих элементов в описании пункта прецедента.
Метасимвол «+» обозначает конкатенацию строк. Метасимвол «/» обозначает использование
одного из двух элементов, разделенных этим символом.

Модель пункта «Создать». Представим пункт в виде кортежа:

,]6][,,5][,,4[,,3,],1,2,,1,[, >=< tpParamListtpConditionstpObjecttpActortutpActortpClientNCreate

где N  – номер пункта прецедента;
– Client  – необязательный элемент; вводится, если требуется определить, от кого

исходит инициатива;
6.1 tptp -  – заранее заготовленные фрагменты текста:

1tp = ” обращается к”;
2tp =” по поводу”;
3tp =” создает в системе”;
4tp =” при условии”;
5tp =” с параметрами”;
6tp =” система подтверждает”;
1tu – текст, формируемый пользователем, например, «заказа на ремонт оборудования»);

– Actor  – пользователь, взаимодействующий с системой (должен быть определен во
введении к прецеденту);

– Object – имя создаваемого объекта; предусматривается проверка на отсутствие
объекта с подобным именем;

– >=< addrCheckiontextConditCondition ,  – необязательный элемент, где
textCondition  –  формулировка условия,  при котором может быть создан объект,  а
addrCheck – объект, выполняющий указанную проверку;

– ParamList  – необязательный элемент; список атрибутов для создаваемого объекта;
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каждый атрибут представляет собой кортеж >< Analyeername, , содержащий название
параметра и название объекта, который может проверить корректность значения параметра;
Если атрибут не требует проверки, то Analyeer представляет собой пустую строку; все
атрибуты являются фиксированными записями.

Алгоритм реализации пункта «Создать».
1. Номер пункта формируется автоматически.
2. Можно вводить или не вводить название Client .
3. Ввести название Actor .
4. Если Client !=””, то создается фрагмент текста: Client +” обращается к” + Actor +” по

поводу”. Вести текст 1tu , поясняющий причину обращения клиента.
5. Ввести название Object . Создается фрагмент текста Actor +” создает в системе”

+Object .
6. Можно включать или не включать в текст Condition .
7. Если включено Condition , то заполняется таблица:

textCondition addrCheck

и формируется фрагмент текста ”при условии” + Condition .
8. Можно вводить или не вводить список параметров ParamList .
9. Если требуется включить параметры, то заполняется таблица параметров:

Parametr Analyseer
… …

Если некоторый параметр требует анализа, то для него указывается объект, выполняющий
этот анализ. Формируется фрагмент текста ” с параметрами” + Parametr +… Parametr .

10. Если в пункт включено Conditionи в колонке Analyseer появились записи, то
добавляется фрагмент текста” Система подтверждает.”.

Соединение сформированных фрагментов текста представляет собой пункт прецедента.
Модель пункта «Ввести данные»:

>=< ]4,3[,,2,],1,1,[, tptpDataListtpActortutpClientNInputData ,

где 1tp =” предоставляет данные о”;
2tp =” вводит в систему”;
3tp =” Система проверяет данные”;
4tp = “Система подтверждает корректность данных”;
1tu  – текст, формируемый пользователем, например, «место проживания»;

},...,,{ 21 ndddDataList = – список вводимых данных, каждое данное представляет собой
кортеж:

>=< addrKeepaddrChecknamedi ,, ,

где name  – наименование данного (является фиксируемой записью);
addrCheck – ориентировочный адрес объекта, осуществляющего проверку данного

(служебная информация). Если адрес отсутствует, то значение данного не проверяется, Если
в списке будет указано более двух проверяемых данных, то аналитику выводится рекомен-
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дация о разбиении данного пункта сценария на два пункта. Если в списке нет проверяемых
данных, то аналитику выводится рекомендация об объединении данного пункта с соседним
пунктом;

addrKeep  – ориентировочный адрес объекта, сохраняющего значение данного
(служебная информация).

Реализация пункта «Ввести данные». В результате выполнения пункта заполняется
таблица:

dataName addrCheck addrKeep

Если некоторое данное требует анализа, то для него указывается объект, выполняющий этот
анализ ( addrCheck). В пункт добавляется фрагмент текста dataName,
dataName,…., dataName, где приведены все названия данных из таблицы. Если существует
хотя бы одно данное, которое требует проверки, то формируется фрагмент текста ”Система
проверяет данные”+ dataName,…, dataName . “Система подтверждает корректность данных”.

Модель пункта «Запросить значение»:

>=< 5],4,,3[,,2,],1,1,[, tptpConditiontpDatatpActortutpClientNinquiry ,

где Client  – необязательный элемент; вводится если требуется определить, от кого исходит
инициатива;

1tp =”желает получить”, фраза, формируемая пользователем, например, «стоимость
услуги»;

2tp =”вводит в систему запрос на получение”;
>=< addrKeepdataNameData ,  – запрашиваемое у системы данное;

addrKeep  – название объекта содержащего данное;
3tp =”при условии”;

>=< addrKeeptextCondCondition ,  – условие получения данного, например, textCond  мо-
жет быть, например, «за прошлый месяц»;

addrKeep  – название объекта, способного проверить и выполнить условие;
4tp =”Система  подтверждает  корректность условия”- необязательный элемент;
5tp =”Система выводит + nameData + Client / Actor + согласен”;
Реализация пункта «Запросить значение». В результате выполнения пункта заполня-

ется таблица:

dataName addrKeep

В пункт добавляется фрагмент текста dataName . Если dataName должно быть получено при
выполнении некоторого условия, то заполняется таблица:

textCond addrKeep

В пункт добавляется текст ”при условии + textCond +Система подтверждает корректность
условия.” Если Client  не включался в текст пункта, то добавляется фрагмент текста
”Система выводит + nameData + Actor + согласен.”. В противном случае  – ” Система
выводит + nameData + Client + согласен.”.
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Модель пункта «Запросить список»:

>=< 5],4,,3[,,2,],1,1,[, tptpConditiontpListtpActortutpClientNyListInquir

где 1tp =” желает получить список”, фраза, формируемая пользователем, например,
«предоставляемых услуг»;

2tp =” вводит в систему запрос на получение”;
>=< addrKeeplistNameList ,  – запрашиваемый у системы список;

listName  – название списка,
addrKeep  – место хранения (формирования) списка;

3tp =” при условии”;
>=< addrKeeptextCondCondition ,  – условие получения данного, например, textCond  может

быть представлено текстом «за прошлый месяц»;
addrKeep  – название объекта, способного проверить и выполнить условие;

4tp =” Система подтверждает корректность условия”;
5tp =” Система находит и выводит listName”;
Реализация пункта «Запросить список». В результате выполнения пункта заполняет-

ся таблица:
listName addrKeep

В пункт добавляется фрагмент текста listName . Если формирование списка должно произво-
диться с соблюдением некоторого условия, то заполняется таблица

textCond addrKeep

В пункт добавляется текст ”  при условии + textCond +Система подтверждает корректность
условия.” . Добавляется фрагмент текста ”Система находит и выводит listName ”.

Модель пункта «Выбрать из списка»:

,4,3,,2,],1,[, >=< tptpElemtpActortpClientNSelectElem

где 1tp =” указывает на нужный элемент из списка”;
2tp =” выбирает из списка”;

>=< elemTypeelemNameElem , ; элементы могут быть двух типов (всегда одинаковые для
всего списка): ControlDataelemType /= ; если тип элемента Data , то система должна пре-
доставить Client / Actor  запрашиваемые данные; если тип элемента Control , то ему соответ-
ствует множество пар kiNelemName ii ,1},,{ =>< ; iN  – номер пункта сценария, которому
будет передано управление, k  – количество элементов в списке);

3tp =” и вводит его в систему.  ”;
4tp =” Система предоставляет значение + Data  +Client / Actor +согласен. ”;
5tp =” Происходит переход к пункту + iN + сценария.  ”;
Реализация пункта «Выбрать из списка». Действующему лицу предоставляется

таблица:
jelemName jData

1+jelemName 1+jControl iN
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Если полю elemName записи из списка соответствует значение Data  в поле ControlData / ,
то формируется строка ”Система предоставляет значение + Data  +Client / Actor +согласен”.
Если в поле /Data Control  записано Control , то создается фрагмент текста ”Происходит
переход к пункту + iN + сценария.  ”;

Модель пункта «Ввести услугу (документ)»:

,4,,3,],1,2/1,[, >=< tpeserviceNamtpActortutptpClientNceInputServi

где Service – наименование услуги (документа), определяющего дальнейшие действия;
>=< NmeserviceNamService , , где serviceName  – название сервиса (документа), Nm  – номер

пункта сценария, который соответствует указанному сервису;
1tp =” желает работать с документом”;
2tp =” желает использовать”;
1tu  – текст определяющий сервис (например, «осмотр ходовой части», «регулировка

развала/схождения») или документ (например, «заявление на предоставление льготного
тарифа»);

3tp =” вводит в систему”;
4tp =” Система проверяет возможность выполнения услуги (документа) и исполнителя.

Система подтверждает.”.
Реализация пункта «Ввести услугу (документ)». Пользователю предоставляется

таблица

1eserviceNam 1Nm 1addrKeep

2serviceName 2Nm 2addrKeep
… …  …

Если в таблице имеется нужное название сервиса (документа), то его вводят в систему. Если
нужное название в таблице отсутствует, то Actor  заполняет новую строку таблицы.
Создается фрагмент текста serviceName +” Система проверяет возможность выполнения
услуги (документа) и исполнителя. Система подтверждает.”.

Модель пункта «Повторение действий»:

,,1,/, >=< NptpActorClientNCyclAction

где 1tp =” желает повторить действия начиная с пункта”;
Np  – номер пункта основного сценария, расположенный выше пункта N .

Реализация пункта «Повторение действий»:
1. Ввести/не вводить название Client .
2. Если Client !=””, то создается  фрагмент текста: Client + ” желает повторить действия

начиная с пункта ”+ Np .
3. Если Actor !=””, то создается фрагмент текста Actor + желает повторить действия

начиная с пункта” + Np .
Модель свободно конструируемого пункта:

,2,],1,[, >=< tuActortuClientNFreeConstr

где tu1, tu2 – фразы, формируемые пользователем.
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Алгоритм реализации свободно конструируемого пункта:
1. По желанию пользователя вводится фраза Client + 1tu .
2. Пользователь вводит фразу Actor +” 2tu .
3. Пользователю предлагается ответить на вопрос «Вводятся в систему данные?».

При положительном ответе предлагается заполнить таблицу

dataName addrCheck addrKeep

4. Пользователю предлагается ответить на вопрос «Выводит система данные?».
При положительном ответе предлагается заполнить таблицу

dataName addrKeep

Если dataName  должно быть получено при выполнении некоторого условия, то заполняется
таблица:

textCond addrKeep

Формирование альтернативных сценариев. Все пункты основного сценария могут
предусматривать альтернативные сценарии. Рассмотрим алгоритм построения альтернатив-
ного сценария на примере пункта «Создать». Для других пунктов только укажем условия
построения альтернативных сценариев.

Алгоритм построения альтернативного сценария для пункта «Создать»:
1. Если в пункте нет условия Condition , то выход.
2. Формируется условие альтернативного сценария: lN . . Условие textCondition  не

выполняется. Невозможно создать объект Object .
3. Если ParamList пустой, то выход.
4. Анализируется >=< ni datadatadataParamList ,...,,...,1 .  Для каждого атрибута idata ,

для которого в предусловии к прецеденту не найдена фраза «установлено значение idata »,
либо он не фигурировал в },...,,{ 21 ndddDataList = , расположенного ранее пункта «Ввести
данные», создается альтернативный сценарий следующего формата:

..lN  Значение параметра idata  не определено, невозможно создать объект Object .
1..lN . Пользователь вводит новое значение данного idata .  Переход к пункту N ,

где N  – номер (целое число без знака) пункта «Создать» в основном успешном сценарии
(например, N =1);

..lN  – номер пункта с заключением системы, образуется процедурой конкатенации
26,1),( =jletterNconcat j ; (например, lN. = a.1 );

.1..lN  – номер первого пункта альтернативного сценария
Для пункта «Ввести данные» создается альтернативный сценарий, если значение

некоторого данного >=< addrKeepaddrChecknamed i ,,  из DataList , требующего проверки
(указан daddrCheck),  не соответствует требованиям системы.

Для пунктов «Запросить» и «Запросить список» формируются альтернативные
сценарий, если в пунктах имеется условие Condition .

Для пункта «Выбрать из списка» создается альтернативный сценарий, если полю
elemName записи из списка соответствует значение Data  в поле /Data Control .

Для пункта «Ввести услугу (документ)» создается альтернативный сценарий, если
Service отличается от реализованного в основном успешном сценарии, но предусмотрен в
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системе. В противном случае происходит завершение работы прецедента.
Для пункта «Повторение действий» создается альтернативный сценарий, если

Client / Actor  не желает повторения действий.
Представление элементов разрабатываемой системы. При реализации каждого

пункта сценария предполагалось использование ряда элементов разрабатываемой системы,
которые названы объектами. В большинстве случаев, указанные элементы в дальнейшем,
действительно, будут представлять собой объекты некоторых классов. Однако процесс
составления прецедента не предусматривает детальную проработку архитектуры
проектируемого программного продукта. На этом этапе нужно только зафиксировать, что
должна делать система, что и где сохранять. Для этого предлагается следующая структура
объекта, которая приведена в табл. 1.

     Таблица 1 – Структура объекта
Название объекта
Хранение
Данные Услуги Документы
… … …
Проверка
Данные Услуги Документы
… … …

Предложенная структура объектов позволяет учитывать все действия, выполняемые
системой, исключить дублирование данных и функций, а также является основой для
построения диаграмм концептуальных классов. Кроме этого, названия объектов, данные,
услуги и документы подлежат включению в словарь предметной области [11].

В соответствии с предложенными моделями и правилами их реализации был создан
программный продукт UseCaseEditor. На рис. 1 представлен пример формирования пункта
прецедента типа «Создать».

Рисунок 1 – Набор пункта «Создать»
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Испытания программного продукта проводились с участием двух групп из 10 студен-
тов Одесского национального политехнического университета в процессе изучения
дисциплины «Анализ требований к программному обеспечению». Группа студентов, которая
использовала UseCaseEditor допустила 4 ошибки, группа студентов, которая не использовала
UseCaseEditor допустила 22 ошибки и потратила на составление прецедента на 80% больше
времени (с учетом времени на исправление ошибок).

Технология составления прецедента представлена на рис. 2. Системный аналитик
работает с мастерами формирования фрагментов прецедента. Мастера реализуют
предложенные в работе модели. Результаты работы представлены в прямоугольниках с
толстыми линиями.

Рисунок 2 – Технология создания прецедента

Выводы.
1. Предложена классификация возможных пунктов сценариев с точки зрения видов и

результатов взаимодействия пользователя с будущей системой. Это дало возможность
создать модели пунктов и алгоритмы их формирования, позволяющие из заранее
заготовленных фрагментов текста в автоматизированном режиме формировать тексты
пунктов сценариев.

2. Разработаны формальные правила выявления ситуаций, требующих создания альтер-
нативных сценариев, что позволяет избежать множества ошибок, связанных с неполным ана-
лизом пунктов сценариев.

3. Предложены правила и методика формирования объектов, содержащих данные, не-
обходимые для выполнения сценариев, что дает возможность сократить время на этапе про-
ектирования программного продукта. Предложена технология автоматизированного созда-
ния описаний прецедента.

Разработан программный продукт, реализующий предложенные модели и технологию.
Проведенные эксперименты показали эффективность предложенной технологии, прежде
всего, с точки зрения сокращения времени на составление прецедента (до 80 %), а также в
плане удобства работы пользователя.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

56

Список использованной литературы
1. Гради Буч.  Язык UML.  Руководство пользователя /  Гради Буч,  Джеймс Рамбо,  Ивар

Джекобсон. – М.: Издательство ДМК Пресс, 2007 – 496 с.
2. Крэг  Ларман. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования / Крэг Ларман. –

М.: Издательство Вильямс, 2008 – 736 с.
3. Леффингуэлл, Д. Принципы работы с требованиями. Унифицированный подход /

Д. Леффингуэлл, Д. Уидриг. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002 – 450 с.
4. Алистер Коберн. Современные методы описания функциональных требований к систе-

мам. Москва: Издательство Лори, 2002 – 266 с.
5. Материалы академической программы корпорации IBM: Essentials of visual modeling,

Fundamentals  of  Rational  Rose  [Электронный ресурс]  //  Rational  University.  –  Режим
доступа: http://www.ibm.com/ru/software/info/students.

6. Создание проекта. Анализ прецедентов. Реализация прецедентов. Уточненное описание
прецедента [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vunivere.ru/work72704.

7. Леонов, И.В. Прецеденты (use cases) и их связи. Исполнители (actors) и их связи.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/
rational/vmr2.htm

8. Леноненков, А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использова-
нием UML IBM и Rational Rose. –– М: Издательство Бином, 2006 – 320 с.

9. Дж. Рамбо, Блаха М. UML 2.0. Объектно-ориентированное моделирование и разработ-
ка. 2-е изд. – Санкт-Петербург: Издательство Питер, 2007 – 544 с.

10. Прецеденты в спецификации программ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://club.shelek.ru/viewart.php?id=232

11. Кунгурцев, А.Б. Метод автоматизированного построения толкового словаря предмет-
ной области / А.Б. Кунгурцев, Я.В. Поточняк, Д.Ф. Силяев // Х.: Технологический аудит
и резервы производства – № 2/2(22), 2015 – С. 58 – 63.

References
1. Gradi Buch (2007), The Unified Modeling Language: Users Guide, DMK Press, Moscow,

Russia.
2. Krjeg Larman (2008), Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Anal-

ysis and Design and Iterative Development, Vil’jams, Moscow, Russia.
3. Leffingujell, D. (2002), Managing Software Requirements. A Unified Approach, Vil’jams,

Moscow, Russia.
4. Alister Kobern (2002), Writing Effective Use Cases. Lori, Moscow, Russia
5. Materialy akademicheskoj programmy korporacii IBM: Essentials of visual modeling, Fun-

damentals of Rational Rose, available at: http://www.ibm.com/ru/software/info/students.
6. Sozdanie proekta. Analiz precedentov. Realizacija precedentov. Utochnennoe opisanie prece-

denta [Creating a project. Analysis of precedents. Implementation of precedents. Refined de-
scription of the use case], available at: http://vunivere.ru/work72704.

7. Leonov, I.V. Precedenty (use cases) i ih svjazi. Ispolniteli (actors) i ih svjazi [Use cases and
their connections. Performers (actors) and their connections], available at:
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/rational/vmr2.htm.

8. Lenonenkov, A.V. (2006), Obektno-orientirovannyj analiz i proektirovanie s ispol'zova-niem
UML IBM i Rational Rose [Object-oriented analysis and design using UML IBM and Ration-
al Rose], Binom, Moscow, Russia.

9. Dzh. Rambo and Blaha M. (2007), UML 2.0. Object-Oriented Modeling and Design with
UML. Piter, Sankt-Peterburg, Russia.

10. Precedenty v specifikacii programm [Precedents in the program specification], available at:
http://club.shelek.ru/viewart.php?id=232.

http://vunivere.ru/work72704
http://www.interface.ru/services/mailfrompage.asp?To=igorvleonov@esc.ru
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/rational/vmr2.htm
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/rational/vmr2.htm
http://club.shelek.ru/viewart.php?id=232


ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

57

11. Kungurcev, A.B., Potochnjak, Ja.V., and Siljaev, D.A.(2015), Metod avtomatizirovannogo
postroenija tolkovogo slovarja predmetnoj oblasti, Tehnologicheskij audit i rezervy proiz-
vodstva [The method of automated construction of an explanatory dictionary of the subject
domain], № 2/2(22), Kharkov, Ukrain.

Поступила в редакцию: Рецензент:
17.04.2017 д-р техн. наук, доц. Вовна А.В.

Ю.М. Возовиков, О.Б. Кунгурцев, Н.О. Новікова
ОНПУ «Одеський національний політехнічний університет»
Інформаційна технологія автоматизованого складання варіантів використання.
Метою дослідження є скорочення часу на складання прецедентів. Для цього на підставі ана-
лізу реалізації прецеденту визначені загальні вимоги до його описання. Прецеденти (use case,
варіанти поведінки) повсюдно використовуються під час створення інформаційних
систем. Від якості написання прецеденту залежить час і якість виконання проекту. Разом
з тим, розрізнені та зазвичай суперечливі правила складання прецедентів призводить до
того, що під час описання прецедентів зазвичай допускаються помилки. Формалізоване
уявлення прецедентів на мові Unified Modeling Language ніяк не визначає зміст прецедентів.
Таким чином у області автоматизації описання прецедентів відсутні дослідження та
програмні рішення. Дослідження дій, які виконуються прецедентами, дозволило створити
класифікацію пунктів сценаріїв. Запропоновано моделі для різних пунктів сценарію, що
дозволило створити безліч фрагментів тексту та правил їх об'єднання в пропозиції.
Сформульовані умови розгортання альтернативних сценаріїв. Визначено правила утворення
структур даних, що підтримують виконання сценаріїв. Запропонована технологія завдяки
автоматизації виконання багатьох операцій дозволяє в середньому на 80 % скоротити час
складання прецеденту.
Ключові слова: прецеденти, процеси, обмеження, сценарії, система.

Y. Vozovykov, O. Kungurtsev, N. Novikova
Odessa National Polytechnic University
Information technology using automated options.
Precedents (use case, variants of behavior) are widely used in the creation of information systems.
The quality and quality of the project depends on the quality of the precedent writing. At the same
time, disparate and often contradictory rules of precedent setting lead to the fact that when
describing precedents mistakes are often made. The formalized representation of use cases in the
language of Unified Modeling Language does not determine the content of precedents. Thus, in the
field of the automation of the description of use cases, there are no studies and software solutions.
The aim of the study is to reduce the time and error in describing user-level precedents, as well as
the preliminary formation of a model of conceptual classes. To achieve the goal, the following tasks
are formulated: 1) definition of the requirements for the description of the precedent;
2) development of classification of a set of scenario items; 3) compiling a model for each type of
scenario item; 4) determining the conditions for the deployment of alternative scenarios;
5) definition of the created data structures; 6) development of the technology of automated
precedent writing. The requirements for describing the precedent on the part of the customer and
the developer of the information system are defined. A classification of possible points of scenarios
is suggested in terms of the types and results of user interaction with the future system: 1. Create, 2.
Enter data, 3. Request value, 4. Request list, 5. Select from list, 6. Enter service (document),
7. Repetition of actions, 8. Arbitrary action. This made it possible to create point models and
algorithms for their formation, allowing from pre-prepared fragments of text in an automated mode
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to form the texts of script points. The technology of automated precedent creation is developed.
In accordance with the proposed models and rules for their implementation, the software product
UseCaseEditor was implemented, which implements the proposed models, algorithms and
technology. The experiments carried out showed, in practice, a significant reduction in time
(up to 80 percent) when applying the proposed technology in comparison with the traditional way
of writing precedents.
Keywords: use case, processes, constraints, scenarios, system.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ QOS НА ІМІТАЦІЙНІЙ МОДЕЛІ
ГІБРИДНОЇ СИСТЕМИ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Розроблена імітаційна модель передачі інформації по гетерогенній телекомунікаційній
мережі на прикладі гібридної системи супутникового зв’язку. Проведено моделювання
мультисервісної мережі з використанням програмного забезпечення, що забезпечує керуван-
ня продуктивністю для комп'ютерних мереж і застосунків – OPNET. Результати моделю-
вання роботи гібридної системи супутникового зв’язку показали вплив характеристик
атмосфери та налаштувань обладнання мережі на параметри QoS, такі як розподіл смуги
пропускання, затримка і варіації затримки при використанні відеоконференц-зв'язку, VoIP,
HTTP. На основі отриманих результатів моделювання для відеоконференц-зв'язку сукупна
пікова затримка не перевищила значення 0,4 с і залишалася постійною приблизно 0,38 c,
пікове значення варіації затримки голосового пакету було близько до 0,08 с2, а потім
зменшилася до 0,025 с2, тремтіння мало пікове значення приблизно 0,0045 с під час
завмирання в дощі, що не перевищує вимоги до параметрів QoS.
Ключові слова: супутникова мережа, DVB, пріоритет, затримка, параметри QoS, OPNET.

Актуальність задачі дослідження. У зв’язку з необхідністю постійного пошуку
оптимальних архітектурних побудов, визначення характеристик та налаштувань сучасних
гетерогенних телекомунікаційних мереж перед проектувальниками стоїть завдання
дослідження особливостей цих мереж за допомогою імітаційного моделювання [1].

Локалізація задачі дослідження. Мета роботи полягає в дослідженні особливостей
проектування і функціонування гетерогенної мережі при передачі різного типу трафіку та
його комбінацій шляхом імітаційного моделювання. Для досягнення мети поставлені
наступні задачі:

– розробити імітаційну модель передачі інформації по гетерогенній телекомунікаційній
мережі на прикладі ГССЗ;

– реалізувати модель в середовищі моделювання OPNET;
– виконати аналіз отриманих результатів і дати відповідні рекомендації.
Результати досліджень. Гетерогенні мережі зв'язку – це мережі, які складаються з

двох або декількох систем зв'язку, що працюють при цьому спільно, для надання необхідних
телекомунікаційних послуг кінцевому користувачеві. На сьогоднішній день існує велике
розмаїття гетерогенних мереж. Одним з прикладів даних мереж є гетерогенні супутникові
системи зв'язку (ГССЗ), які використовують супутникові та наземні канали зв'язку. ГССЗ є
дуже гнучкими і дозволяють створювати мережі, що відповідають найжорсткішим вимогам і
надають широкий спектр послуг з передачі голосу,  відео,  даних в будь-якій комбінації.  На
рис.1 представлений приклад побудови гібридної супутникової системи зв’язку [2, 3].
У роботі [4] авторами доведено, що використання алгоритму «зважена справедлива черга»
при налаштуванні параметрів маршрутизатора дає змогу зменшити втрати даних з високим
пріоритетом, чутливих до затримок. Отже, саме такий алгоритм обрано для реалізації
імітаційної моделі передачі інформації по гетерогенній супутниковій системі зв'язку.

© Воропаєва В.Я., Жуковська Д.О., 2017
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Рисунок 1 – Архітектура гібридної системи супутникового зв’язку

У моделі,  що розробляється пакети приймаються з i-го порту, потім розбиваються на
пріоритетні класи (високий, середній, низький) відповідно до типу мережного протоколу на
підставі адрес призначення й джерела. Пакет обробляється протягом певного часу, що
задається системним годинником. Розпізнавання пріоритету, розміщення в одну з 3-х черг і
обробка протягом заданого часу. Перевагою обраної моделі є міжплатформенність
комутаційного обладнання другого і третього рівнів. На рис. 2 представлена блок-схема
роботи алгоритму обробки справедливої зваженої черги.

Під вагою пріоритетного класу розуміється відсоток наданої класу трафіку пропускної
здатності від повної пропускної здатності вихідного інтерфейсу. Як при зваженому, так і при
пріоритетному обслуговуванні, трафік ділиться на кілька класів для кожного з яких ведеться
окрема черга пакетів. Але з кожною чергою зв'язується не її пріоритет, а відсоток пропускної
здатності вихідного інтерфейсу, що гарантується даному класу трафіку при перевантаженнях
цього інтерфейсу

Розрахунок параметрів моделі та смуги пропускання, що використовуються при налаш-
туванні застосунків в середовищі моделювання здійснюється за наступними
формулами, які використовуються :
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де П – пріоритет; ВП, СП, НП – високий, середній та низький пріоритети, V1 – об’єм переда-
ної інформації, VH, C, B – об’єм черг; PVB, PVH, PVC – об’єм інформації з високим, середнім
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та низьким пріоритетом; р – пропускна здатність каналу; OPB, OPC, OPH –  смуга
пропускання для інформації з високим, середнім та низьким пріоритетом [5, 6].

Для побудови розробленої моделі використано середовище для проектування та
моделювання локальних і глобальних мереж, комп'ютерних систем, додатків і розподілених
систем – OPNET. Головною перевагою є те, що OPNET дозволяє проводити імітацію моделі
мережі передачі даних в максимально наближених до реальності умовах, зокрема є
можливість моделювати не тільки окремі канали, але й визначати наскрізні затримки та інші
параметри QoS для гетерогенної мережі, що використовує супутниковий канал.

В налаштуваннях супутникового каналу обрана технологія DVB тому, що вона основа-
на на одному з найпопулярніших методів супутникового доступу до глобальної мережі Інте-
рнет, що об'єднує трафік даних і відео-трафік в загальний цифровий потік [7].

Початок

Прийом i-го
пакету з j-го

порту

Наявність
пріоритету

Призначення
пріоритету

П=ВП

П=СП

Поставити в
чергу НП

Поставити в
чергу СП

Поставити в
чергу ВП

Поставити в
чергу НП

Поставити в
чергу СП

Поставити в
чергу ВП

Розрахунок
параметрів

моделі

Розрахунок
смуги

пропускання

Кінець

-

+

- +

+-

Рисунок 2 – Блок-схема роботи алгоритму моделі обробки справедливої зваженої черги

На рис.  3  маршрутизатор А виконує функції шлюзу до підмережі,  що складається з
комутатора A  і чотирьох серверів.  Крім того,  він виступає в ролі наземного терміналу,  а
підмережа представляє Інтернет. Супутник є «вузьким місцем» мережі за величиною смуги
пропускання. Клієнти запитують послуги у серверів, а повідомлення передаються за
допомогою трафіку зворотного напрямку [8]. Далі представлені параметри для застосувань,
що використовувались під час моделювання.

– відеоконференц-зв'язок (пріоритет – 1): між клієнтом 1 і клієнтом 8 на серверах 1 і 4
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прямий напрямок розподілений за експоненціальним законом в середньому по 1000 байтів на
кадр, а зворотній – по 250 байтів на кадр на швидкості 30 кадрів/с в обох напрямках;

– VoIP (пріоритет – 2): G.729: між сервером 1 і клієнтами 1 та 5 мовні потоки розподі-
лені за експоненціальним законом із середньою тривалістю 0,352с, а інтервали тиші – 0,65 с,
під час мовного потоку 80-байтовий пакет, враховуючи заголовки, згенеровано100 разів в
секунду;

– HTTP (пріоритет – 3): між сервером 2 і клієнтами 2 і 6 прямий трафік, що складається
з одного пакету в 1000 байтів і п'яти пакетів, рівномірно розподілених між 500 і 2000 байтів,
розподіленим за експоненціальним законом середнім інтервалом в 30с, а трафік зворотного
руху з шістьма 350-байтовими пакетами – з інтервалом в 30 с;

– FTP (пріоритет – 4): між сервером 4 і клієнтами 4 і 8 прямий і зворотній трафік скла-
далися з одного 512-байтового контрольного пакету і одного 8000-байтового пакету даних
(50 % отриманих і 50 % виданих) розподіленим за експоненціальним законом середнім інте-
рвалом в 60 с.

Рисунок 3 – Схема моделювання для гібридної супутникової мережі
в середовищі OPNET

Усі параметри для моделювання були обрані згідно із рекомендацією МСЕ – R S [9].
Під час моделювання отримана наскрізна затримка трафіку різного типу зворотного

напрямку від клієнтів 1-4 на серверах 1-4. Демонструється більш тривала затримка і висока
мінливість трафіку, яка проходить черги нижчих пріоритетів. Отримані криві (рис.4) пока-
зують розподіл затримок для чотирьох пріоритетів трафіку. Трафік з найнижчим пріоритетом
відчуває набагато більшу затримку, ніж трафік з найвищим пріоритетом.

При моделюванні отримано сукупний відправлений трафік відеоконференц-зв'язку та
наскрізна затримка, результати проведеного моделювання представлені на рис. 5.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

63

Рисунок 4 – Наскрізна затримка для трафіку різного типу
від клієнтів 1-4 на серверах 1-4

Рисунок 5 – Результати моделювання для трафіку відеоконференц-зв’язку:
1 – сукупний отриманий трафік, 2 – сукупна наскрізна затримка, 3 – отриманий трафік

від клієнта до сервера, 4 – наскрізна затримка від клієнта до сервера
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З рис. 5 видно, що сукупна пікова затримка не перевищила значення 0,4 с і залишалася
постійною приблизно 0,38 c, що цілком відповідає встановленим показникам QoS при
передачі відео-трафіку [9].

На рис. 6 приведені результати моделювання для голосового трафіку на сервері 1. З
рис. 6 видно, що максимальна наскрізна затримка мовних пакетів становила 1,5 с, а середнє
значення залишалося наближеним до 0,5 с. Пікове значення варіації затримки пакету було
близько до 0,08  с2,  а потім зменшилася до 0,025  с2 до кінця моделювання. Тремтіння мало
пікове значення приблизно 0,0045 с під час завмирання в дощі, а в інший час воно варіюва-
лося від 0,0025 с до 0,002 с,  що не перевищує вимоги параметрів QoS для передачі голосу,
оскільки час поширення сигналу по супутниковому каналу зв'язку становить 250 мс, різниця
в часі між репліками абонентів не може бути менше 500 мс [9].

Рисунок 6 – Результати моделювання для трафіку VoIP:
1 – сукупний отриманий трафік, 2 – сукупна наскрізна затримка пакетів,

3 – коливання постпакетної затримки, 4 – тремтіння

На рис. 7 приведені результати моделювання для Інтернет-трафіку (HTTP). З результа-
тів моделювання, що наведено на рис. 7 можна зробити висновок, що час відгуку сторінок
(HTTP) варіювався від 2 с до приблизно 6 с.  Час відгуку об'єкта – від приблизно 1 с до 4 с.
Отримані результати не перевищують вимоги параметрів QoS при використанні супутнико-
вої мережі для доступу в Інтернет, оскільки значення параметру затримки практично не
буває менше 300 мс, для симетричного супутникового доступу типова затримка варіюється
від 600 мс до декількох секунд [9].

Результати моделювання значення сукупної затримки для відео, голосу і HTTP в
прямому та зворотному напрямках показані в табл. 1. Всі результати приведені в секундах.
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Рисунок 7 – Результати моделювання для трафіку HTTP: 1 – сукупний відправлений
трафік, 2 – сукупний отриманий трафік, 3 – завантажені сторінки, 4 – час відгуку сторінки,

5 – завантажені об’єкти, 6 – час відгуку об’єкта

Таблиця 1 – Значення сукупної затримки для різних типів трафіку в прямому
(до серверів) та зворотному (від серверів) напрямках

Відеоконференц-зв’язок VoIP HTTP
Сервер До серверу Від серверу До серверу Від серверу До серверу Від серверу

4 0,4702 0,4574 0,5041 0,4322 3,911 1,385
3 0,4098 0,3822 0,5012 0,4398 3,298 1,341
2 0,4021 0,3687 0,4402 0,4271 2,981 1,268
1 0,3785 0,2898 0,4078 0,3471 – –

Таким чином, результати, що представлені в табл.1 показують, що трафік, відправле-
ний з найвищою позначкою – пріоритет 1, відчуває на собі менший вплив завмирання з най-
нижчою затримкою. Трафік з найнижчим пріоритетом відчуває значну затримку і відбува-
ється відкидання пакетів. Цей пріоритет, ймовірно, не підходить для застосувань, що вима-
гають великої смуги пропускання, які використовують TCP [10].

Висновки.
1. Розроблено модель передачі інформації по гетерогенній телекомунікаційній мережі

на прикладі ГССЗ в середовищі імітаційного моделювання OPNET.
2. Результати моделювання роботи ГССЗ показали вплив характеристик атмосфери та

налаштувань обладнання мережі на параметри QoS, такі як розподіл смуги пропускання, за-
тримка і варіації затримки при використанні відеоконференц-зв'язку, VoIP, HTTP.

3. Для відеоконференц-зв'язку сукупна пікова затримка не перевищила значення 0,4 с і
залишалася постійною приблизно 0,38 c. Пікове значення варіації затримки голосового паке-
ту було близько до 0,08 с2, а потім зменшилася до 0,025 с2 до кінця моделювання, тремтіння
мало пікове значення приблизно 0,0045 с під час завмирання в дощі, а в інший час воно ва-
ріювалося від 0,0025 с до 0,002 с, що не перевищує вимоги до параметрів QoS.

4. Шляхом проведення моделювання отримані результати, які показали, що правильно
підібрані сегменти і технології мережі можуть вирішити проблеми, що виникають при вико-
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ристанні стандартних моделей передачі трафіку, а розроблена імітаційна модель може бути
використана для оптимального проектування та налаштування реальних гетерогенних супут-
никових систем зв’язку.
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Исследование параметров QoS на имитационной модели гибридной системы
спутниковой связи. Разработанная имитационная модель передачи информации по гетеро-
генной телекоммуникационной сети на примере гибридной системы спутниковой связи.
Проведено моделирование мультисервисной сети с использованием программного обеспече-
ния, которое обеспечивает управление производительностью для компьютерных сетей и
приложений – OpNet. Результаты моделирования работы гибридной системы спутниковой
связи показали влияние характеристик атмосферы и настроек оборудования сети на
параметры QoS, такие как распределение полосы пропускания, задержка и вариации
задержки при использовании видеоконференц-связи, VoIP, HTTP. На основе полученных
результатов моделирования для видеоконференц-связи совокупная пиковая задержка не
превысила значение 0,4 с и оставалась постоянной примерно 0,38 c, пиковое значение
вариации задержки голосового пакета было близко к 0,08 с2, а затем уменьшилась до
0,025 с2, дрожания имело пиковое значение примерно 0,0045 с при замирания в дожде, что
не превышает требования к параметрам QoS.
Ключевые слова: спутниковая сеть, DVB, приоритет, задержка, параметры QoS, OpNet.
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Donetsk National Technical University
The study of QoS parameters on the simulation model of a hybrid satellite communication
system. Investigation of QoS parameters on the simulation model of a hybrid satellite communica-
tion system was made. In connection with the need to constantly search for optimal architectural
designs, determine the characteristics and settings of modern heterogeneous telecommunications
networks, designers are faced with the task of investigating the features of these networks through
simulation. In this paper, an imitation model for the transmission of information on a heterogene-
ous telecommunications network is developed using the example of a hybrid satellite communica-
tion system. A multi-service network was simulated using software that provides performance man-
agement for computer networks and applications - OPNET. To implement the simulation model for
transmitting information over a heterogeneous satellite communication system, the algorithm
"weighted fair queue" is used, because when configuring the parameters of the router it allows re-
ducing the loss of data with a high priority sensitive to delays. The chosen technology of DVB, in
connection with the fact that it is based on one of the most popular methods of satellite access to the
global Internet, which combines traffic data and video traffic into a common digital stream. The
simulation results showed that traffic sent with the highest mark-priority 1, experiences a lesser ef-
fect of fading with a low delay. A longer delay and high variability of traffic passing through
lower priority queues are demonstrated. In addition, with overload, traffic with a lower priority is
experiencing more pressure than traffic with a higher priority. Traffic with the lowest priority
experiences a significant delay and packets are discarded. As a result, for the videoconferencing,
the cumulative peak delay did not exceed 0.4 s and remained constant about 0.38 s. The peak value
of the delay variation of the voice packet was close to 0.08 s2, and then decreased to 0.025 s2 until
the end of the simulation, the peak jitter value was approximately 0.0045 s with rain fade, and the
rest of the time it varied from 0.0025 s to 0.002 S, which does not exceed the requirements for QoS
parameters. By performing the simulation, results were obtained that showed that properly selected
segments and network technologies can solve the problems that arise when using standard traffic
transmission models, and the developed simulation model can be used for optimal design and
tuning of real heterogeneous satellite communication systems.
Keywords: satellite network, DVB, priority, delay, QoS parameters, OPNET.
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PROGRAM CODE DESIGN AUTOMATED SYSTEM DEVELOPMENT
AT EARLY STAGE OF SOFTWARE LIFE CYCLE

Multi-module structure for different high-level languages program code design automated system
development is proposed. It allows to simplify program code generation using technical task lin-
guistic analysis methods. They set necessary requirements to user interface, hierarchy in develop-
ing software taking into account all logical functions and procedures links. Based on proposed
structure we developed software automated design system also based on technical task list and
modern database technologies. Performed researches proved this methodology using effectiveness.
Keywords: software, automated design system, high-level programming language.

New software development is a difficult scientific technical process. It includes a sequence
stages from technical task compilation up to approbation and implementation on the customer’s
company. Analysis showed probability to develop software in terms specified in the contract
between the developer and the customer is very low. In 78% occasions, there is a delay. It entails
increasing financial expenses for developer and customer dissatisfaction. Due to exceeding the time
limit a lot of such products go to the stage of "long playing projects" and then to "die products".
Money and developer’s time are invested but customers refuse the project due to the
overexpenditure of funding. Factors that affect the success analysis showed that in most cases it is
so because of technical task incorrect formulation. It does not take into account customer’s and
developer’s views divergence about interface specifications and unique decisions realizations for
specified software. So we have to use new approaches to software development. New approaches to
new software development are connected with labor intensity reduction task. This directly affects its
cost and competitiveness. To reduce software development time in recent years, “Visual program-
ming” direction became widely used. “Visual programming” modern systems analysis showed these
systems  can  solve  the  simplest  tasks  and  the  scope  of  their  use  does  not  go  beyond  Web  sites
development and mobile robots programming (Lego NXT). Specialized applications development
for technological production preparation computer information systems includes complex
functional and information flows, use specialized libraries and modules (work with 3D graphics,
work with design and technological documentation, expert and import data from external sources,
etc.). Therefore, the problem to develop methodologies and methods for describing and presenting
software development process arises. Existing software development life cycles (presented in
international standard [1]) research showed it is impossible to use them for software development
automation for technological production preparation computer information systems task solution
[2 – 4]. Based on this life cycle model «Jump» [5 – 8] was proposed. There automation and design
time reduction possibility is taken into account due to technical task (TT) compilation at life cycle
early stage using maximum interaction between the customer and the developer in requirements
preparation. Proposed decision allows to develop software prototype taking into account interface,
dialog boxes, relationship between visual objects and information data arrays, databases and
specific functions.

Main requirements to program code design automated system development for
technological production preparation computer information system. Based on the modern

© Yevsieiev V., 2017
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graphical programming systems study it’s necessary to solve next tasks:
– automated system must have the simpliest input data representation in form of strictly

structured documents in format *.doc and *.xls; for their filling user don’t need to know particular
programming language specifics;

– to minimize program code and interface forms constructor required for programmer
finalization;

–  to  minimize  the  presence  of  junk  code,  and  fully  comply  with  the  rules  of  code  structure
registration, taking into account the software development logic;

– to calculate the cost and time until betha-software release implementation;
– at the output of the automated system developer must receive the most complete code of the

software, script in SQL for database and implemented user interface; all of them have to be able to
be opened in development environment for finalization [9,10].

Program code design automated system development for technological production
preparation computer information system structure. To fulfill the basic requirements for the
system multi-module approach is proposed. Its structure is shown on Figure 1.

Figure 1 – Software Development Automated System Structure

*.XLS, *.XML structured dаta module is realized for entire structured data export into
software development automated system and entire information analysis.

Input Data Reading and Filling Syntax Check Module inspects all required fields filling in
the input task list, syntax errors and entire data correctness; if errors are critical user gets log-file
with errors type for correction.

Logical Links and Snaps Creation Module on the basis of entire data creates logical links and
their dependencies, user interface links, functional solutions realized in program code and their
interrelation with database.

Queries to Database Generation Module generates queries to cloud database, here necessary
functions, program codes, database creation and work it scripts are selected.

Data Base is a distributed cloud database that contains 30 tables with program codes
examples, program listings, SQL queries and necessary supplemental information for the task
solving.

Program Code and Forms Parameters Forming Module generates the source code with the
user interface, connects the required libraries, realizes database logical links, generates SQL query
to database and internal links creation.
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Sample Filling Module is for “template” program code correct filling, it checks the listing
structure correctness, deletes  junk code and forms ready file with the extension for the selected
language for further review and adjustment in the development environment and executable file
compilation in format *.exe.

Task list structure. The most difficult task for the necessary implementation of the
automated system is to develop entire data filling structured form to make the necessary and
sufficient information in (*.XLS, *.XML structured data module). For this task solving at first we
propose  next  *.XLS  file  structure  for  software  development  using  Pascal  (RED  Studio  X3),  is
shown on Figure 2. Sheet structure is divided into next blocks:

Form Properties and Events – main parameters necessary for form creation; it’s divided into
2 parts:

Main  Properties  –  name,  dimensions  etc.  and  Main  Events  where  events  that  may  be
implemented on this form are described (Open, Close, Activities, Creation etc.) here sessions
connection to the database are bound that are realized as program code;

Properties Parameters is implemented to make the necessary settings, this block fields may be
filled by necessary values or stay empty according to the task; in this occasion technical task
developer fills necessary fields using the reference information;

Components on Form Structure is designed for the user window structure implementation,
takes into account visual components attachment, their interrelations and mutual arrangement; this
block as Form Properties and Events block has parameters property and event on specified visual
component.

Task list may have different structure depending on the development environment and
high-level programming language used by developer. However, it has the same approach to input
data into automated system.

Figure 2 – *.XLS-file Structure

Program code design automated system user interface development. Automated system is
realized in RED Studio X3, MongoDB was selected for storing necessary information, cloud tech-
nologies using and multi-user mode provision. Proposed system is implemented on the principle of
dialogs minimizing and necessary information about entire file processing output maximization and
source code file output. Main window is represented on Figure 3.
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Window is implemented with next blocks:
– Input Data Analysis Results displays general information after processing the input task file

and contains analysis result of next components: Analysis of the file, Filling in form fields, Analysis
of  the  elements,  Analysis  of  logical  chains,  Construction  of  logic  links,  The  presence  of  the  DB,
Logical structure; errors log-file contains strings numbers and recommendations for correction.

– The results obtained by the code displays a summary of the program code file results and
contains next information is displayed in percentage and depends on program code examples data-
base content: Forms of implementation, Implementation structure, Implementation of elements,
Logic implementation, Code implementation,  Implementation of DB code, Error report file; in this
case errors log-file is generated, it contains report about output file generation and recommenda-
tions for errors elimination;

– Save Path allows user to select path for program code output file and log-files.

Figure 3 – Main Window

Experimental research and obtained results analysis. For experimental research imple-
mentation let’s develop software in RED Studio X3 using high-level programming language Pascal.
It is necessary to generate dialog window program code with next parameters: Name Test, Height-
428 pix, Width-651 pix, there are not events, the button must be created right bottom with next pa-
rameters: Left-552 pix, Top- 357 pix, Height-25 pix, Width-75 pix. Event OnClick must close win-
dow and finish the program. Program tree must have next structure: there are GroupBox1 with cap-
tion Test, with dimensions: Height- 343 pix, Width-619 pix, border-1pix; Edit1 (search data input to
database) with parameters: Height- 21 pix, Width -585 pix,  containing text Search, location relative
to GroupBox1 Left -16 pix, Top- 24 pix, search results output into separate form by event OnClick
for Button2 with caption Next, dimensions Height 25 pix, Width – 75 pix, coordinates Left – 340
pix, Top – 357 pix.

Let us fill task list by the template represented on Figure 2. Task list fragment is represented
on Figure 4.
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Рисунок 4 – Main Program Form Fragment

Task list fragment for the button with event OnClick is represented on Figure 5.

Figure 5 – Task List Fragment for Close Button

Visual component GroupBox1 and visual components inner tree set is represented on
Figure 6.

Figure 6 – GroupBox1 Description Task List Fragment

To verify task list correctness let us generate program code in developed automated design
system.  As  a  result  we  obtained  next  files:  *.dpr  (Delphi  Project  File),  *.pas  (program  code  on
Pascal), *.dfm (main form description code Delphi Form). Let us open obtained generation results
in RED Studio X3. Results are shown on Figure 7.
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a) b) c)
Figure 7 – Generation result in RED Studio X3:

a) generated visual code; b) generated program code; c) main window structure (tree)

On the basis of experimental results (Figure 7, b) let us analyze obtained program code using
statistical  analysis  to  evaluate  obtained  results  quality.  Chosen  method basis  is  the  article  by  Bill
Graham  and  Paul  N.  Leroux  leading  developers  of  the  company  QNX  Software  Systems  [11].  It
proves this method effectiveness for software life cycle early stages. Checking the abstract syntax
tree and code structure was performed by system Klocwork Insight. It showed syntax anomalous
places absence. It provides a unique code decomposition structure. So we can confidently assert
about the correctness of the developed system.

Developed program code design automated system was successfully used for
CAD/CAM/CAE systems using different high-level languages. This proves proposed methodolo-
gies and approaches adaptability. To analyze labor reduction we developed next software with
author’s certificates: №57666 17.12.14 «Robot voice Control RobotРМ-01» programming language
Visual С++; №57667 17.12.14 «Automated System of Regulation «Norma» programming language
Pascal; №59439 24.04.15 «Program for Programming and Remoute Control for Mobile Robot
«Programming robots» programming language Java; №59980 від 4.06.15 «Computer Program
«Program for Simultaneous Determination of Temperature Modes in the Circuit Boards Production
«QUAcontrol»» programming language С++; №65348 вiд 16.05.16 «Computer Program
«Accelerometers Production Technological Process Automated Design System
«AcCAM»(«АсCAM»)» programming language Pascal. Proposed methodology using allows to
reduce time to 28-31% of interface construction and to generate 35-40% of program code at task
compilation final stage due to database using. It includes templates (containers) for standard
functions and procedures codes with the possibility to add new containers. In future it will allow to
increase generated code percentage.

Conclusion
1. In paper we justified program code automated design systems development for high-level

programming languages. It allows to reduce labor intensity to (28 – 31) % of interface refinement
and to generate (35 – 40) % of program code at task compilation final stage.

2. Task list structure is proposed. It allows to  structure and present input information on the
basis of a natural language with minimal knowledge of high-level programming languages.

3. Experimental researches and obtained results analysis by system Klocwork Insight showed
proposed approach provides a unique code decomposition structure. So we can confidently assert
about the correctness and sufficiency of the developed system.
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В.В. Євсєєв
Харківський національний університет радіоелектроніки
Розробка системи автоматизованого проектування програмного коду на ранній стадії
життєвого циклу програмних продуктів. Розроблена система автоматизованого
проектування програмного коду дозволяє на базі технічного завдання, яке створюється з
використанням природної мови опису даних, згенерувати програмний код з урахуванням
синтаксису мови програмування, структури інтерфейсу користувача. Проведені
експерименти й аналіз отриманих результатів з використанням абстрактного
синтаксичного дерева та структури коду проводились в системі Klocwork Insight компанією
Klocwork. Це показало відсутність аномальних місць синтаксису, що забезпечує однозначне
розкладення структури коду. Внаслідок чого можна впевнено стверджувати про
коректність роботи розробленої системи. Використання запропонованої методології
дозволить скоротити час на (28 – 31)% розробки інтерфейсу користувача. Це також
надасть можливість згенерувати (35 – 40)% програмного коду на кінцевому етапі
складання технічного завдання за рахунок використання бази даних, в яких містяться
шаблони (контейнери) стандартних програмних кодів функцій і процедур з можливістю
додавання нових контейнерів, що в майбутньому підвищить процент згенерованого
програмного коду. Розроблена система автоматизованого проектування програмних
продуктів була успішно апробована при розв’язанні задач розробки спеціалізованих
програмних рішень. Ці рішення охоплюють різноманітні галузі від діагностики
(розпізнавання елементів на друкованій платі) до систем дистанційного керування
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мобільними робото технічними платформами на базі смартфонів. Їх можна реалізувати на
різноманітних мовах програмування високого рівня (Pascal, Visual С++, Java) та з
використанням  операційних систем (OS Windows, OS Android). Випробовування показали
високий ступінь адаптації, інтеграції та навчання в залежності від специфіки розробки і
задач, які ставляться замовником.
Ключові слова: програмний продукт, система автоматизованого проектування, мова
високого рівня програмування.

В.В. Евсеев
Харьковский национальный университет радиоэлектроники
Разработка системы автоматизированного проектирования программного кода на
ранней стадии жизненного цикла программных продуктов. Разработана система
автоматизированного проектирования программного кода на основе технического задания,
которое создается с использованием естественного языка представления данных. Она
позволяет сгенерировать программный код с учетом синтаксиса языка программирования,
структуры интерфейса пользователя. Проведенные эксперименты и анализ полученных
результатов с использованием абстрактного синтаксического дерева и структуры
программного кода в системе Klocwork Insight компании Klocwork, показали отсутствие
аномальных структур синтаксиса, что обеспечивает однозначное разложение структуры.
Исходя из этого, можно утверждать, что работа предложенной системы автоматизиро-
ванного проектирования программных продуктов является корректной. Использование
данной методологии даст возможность сократить время на разработку интерфейса
пользователя на (28 – 31) %. Генерация программного кода позволит получить (35 – 40) %
сокращения времени на последнем этапе проектирования технического задания. Таких
результатов можно достичь за счет использования базы данных, в которой содержатся
шаблоны (контейнеры) программных кодов функций и процедур с возможностью расшире-
ния и добавления новых контейнеров и редактирования существующих. Это в результате
даст возможность увеличить процент сгенерированного программного кода. Разработан-
ная система автоматизированного проектирования программных продуктов была успешно
апробирована при решении задач разработки специализированных программных решений.
Они охватывают области от диагностики (распознавание элементов на печатной плате)
до систем дистанционного управления мобильными робототехническими платформами на
базе смартфонов. Такие решения можно реализовать на различных языках высокого уровня
программирования (Pascal, Visual С++, Java) и операционных систем (OS Windows, OS
Android), что показывает высокую степень адаптации, интеграции и обучения
в зависимости от специфики разработки и задач, которые ставятся заказчиком.
Ключевые слова: программный продукт, система автоматизированного проектирования,
язык высокого уровня программирования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ОБЛАСТИ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЖЕНЕРИИ ЗНАНИЙ

Разработана модель проблемной области функционирования информационных систем для
интеллектуальной обработки данных и выполнено ее представление в виде коммутативной
диаграммы участвующих в проблемной области категорий и функторов. Данная модель
позволила выполнить представление обобщенных процессов получения и преобразования
данных в компьютеризированных информационных системах на высоком уровне
абстракции, в виде наиболее общего представления математической модели с
использованием теории категорий. Такой подход дал возможность абстрагироваться
от внутренней структуры отдельных объектов разработанных категорий проблемной
области, рассмотреть функторы и их композиции, отображающие разработанные
категории друг на друга, определить цель использования и место приложения баз и
хранилищ знаний в ходе обработки данных.
Ключевые слова:информационная система, интеллектуальная обработка данных,
математическая модель, теория категорий, онтологическое моделирование.

Общая постановка проблемы. В условиях быстрого развития таких направлений
интеллектуальной обработки данных, как On-LineAnalysisProcessing, или OLAP (на основе
визуализации агрегированных данных), DataMining и DataScience (на основе методов
математической статистики, MachineLearning и искусственного интеллекта) [1, 2],
недостаточно развиты теоретические основы создания информационных систем для
интеллектуальной обработки данных (ИОД). Выбор и использование методов и алгоритмов
обработки, исследуемых параметров все еще требуют высокой квалификации привлекаемых
аналитиков и инженеров по знаниям, результаты обработки данных не приводят к
извлечению зависимостей достаточной специфичности и полезности для агентов
организационно-технических систем (ОТС). Накопленные в данной области знания, как
теоретического, так и экспериментального характера, требуют соответствующей инженерии,
организации в виде, доступном для автоматизации их обработки и модификации в ходе
использования [3, 4]. Необходима разработка принципов организации компьютеризирован-
ных информационных систем (КИС) для ИОД с интегрированными базами знаний и
хранилищами данных, создаваемыми и используемыми на основе онтологического подхода
[5 – 7] и других методов инженерии знаний, что позволит повысить эффективность как
применения баз знаний, так и работы КИС с точки зрения точности и достоверности
прогнозирования и поддержки принятия решений.

При этом важная научно-техническая проблема заключается в следующем: имеется
большое количество разнородных математических и алгоритмических методов извлечения
скрытых зависимостей из данных, которые необходимы для прогнозирования и поддержки
принятия решений в ОТС; эти методы базируются на слабо совмещаемом математическом и
операционном аппарате; особенности и порядок применения этих методов являются частью
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слабо формализованных знаний экспертов и аналитиков; автоматизация при обработке
данных обеспечивается на низком уровне абстракции; практически каждая КИС для ИОД
разрабатывается для решения конкретной задачи анализа данных, отсутствует универсальная
технология решения широкого круга задач и адаптируемости баз знаний к изменениям
условий обработки данных и свойств объектов анализа.

Вместе с тем, оперативное проектирование КИС для ИОД для узкой проблемной
области, как и построение более универсальных КИС для решения классов задач по
обработке данных, обеспечение высокого качества функционирования таких систем,
требуют разработки общих принципов и паттернов проектирования, в особенности для
систем, основанных на знаниях. Такая разработка, в свою очередь, должна быть основана на
эффективной математической модели процесса функционирования КИС для ИОД, которая
должна включать в себя все аспекты – от получения данных на основе измерительных
процедур до организации и использования хранилищ данных и процесса извлечения
зависимостей (знаний) из данных и проверки их адекватности.

Целью данной работы является повышение качества и оперативности проектирования
и реализации компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной
обработки данных, организованных с использованием методов инженерии знаний, в том
числе за счет разработки математической модели функционирования таких систем.

Для максимального обобщения на данном (концептуальном) этапе моделирования
будем использовать в качестве математического аппарата теорию категорий [8, 9]. Такой
подход позволит с единых математических позиций представить данные, знания, процессы и
инструменты их обработки и преобразования. Преимуществом подхода теории категорий к
моделированиюпо сравнениюс теоретико-множественным подходом, является анализ не
объектов, а процессов их преобразований, т.е. сетей взаимосвязей между группами и
пространствами [10, 11], что является важным с точки зрения функционирования КИС для
ИОД. При этом результаты внутреннего теоретико-множественного описания объектов не
теряются, а интерпретируются в новом качестве и с новыми связями [12].

Выполним математическое моделирование на основе холистического (т.е. обеспечи-
вающего своеобразие и приоритет целого над его частями) представления образа гипотети-
ческого модельного пространства проблемной области и спецификации имеющихся знаний
на основе наиболее универсального математического аппарата – теории категорий и теории
моделей. Это позволяет использовать единый математический аппарат для моделирования
объектов и процессов проблемной области, целей и задач обработки данных, работы измери-
тельных каналов и процессов преобразования данных в КИС, процессов инженерии знаний.
Акцент при моделировании с помощью категорий на преобразования (морфизмы) между
объектами различной физической природы и на преобразования между категориями
(функторы) позволяет удобно и интуитивно понятно представить преобразования данных и
моделей в рассматриваемых КИС. Универсальность разработанных в теории категорий
математических объектов и отображений позволяет использовать единые топологические
шаблоны при моделировании различных аспектов проблемной области, а также при
построении и использовании онтологических моделей – основы инженерии знаний.

На рис. 1 приведены основные компоненты и их соотношения для проблемной области
и указано место результатов инженерии знаний в процессах интеллектуальной обработки
данных и извлечения из данных моделей (зависимостей).В случае, идеально благоприятном
для инженера по знаниям и аналитика, абсолютно точные модели о функционировании
предметной области можно было бы извлечь из гипотетического пространства моделей, со-
держащего бесконечное множество абсолютно адекватных моделей. Так как его использова-
ние не представляется возможным, КИС для ИОД и ее пользователям приходится иметь дело
с реальными организационно-техническими системами с различными взаимодействующими
объектами. Их деятельность рассматривается с различных аспектов, в условиях действия
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разнообразных возмущающих воздействий и возникающих при этом помех для рассмотре-
ния процессов, протекающих в ОТС. Измерительный канал КИС для ИОД также испытывает
влияние возмущающих воздействий, что приводит к искажению сигнала и, соответственно, к
снижению информативности данных о работе ОТС, накапливаемых в соответствующих
хранилищах.

Рисунок 1 – Основные компоненты и их соотношения для проблемной области
компьютеризированных информационных систем для интеллектуальной

обработки данных с использованием инженерии знаний

Подготовленные к процессу анализа данные из этих хранилищ затем используются для
обучения разнообразных моделей предметной области (ПрО). Прошедшие жизненный цикл в
рамках процесса ИОД модели, доказавшие свою относительную адекватность, затем исполь-
зуются для прогнозирования работы ПрО, поддержки принятия решений при выработке
управляющих воздействий и, в конечном счете, оптимизации функционирования ПрО. По-
высить качество и оперативность всего процесса извлечения моделей из данных можно,
применив имеющиеся у разработчиков и аналитиков знания о процессах в ПрО, процессах,
протекающих в ходе ИОД,  возможных методах и алгоритмах обработки.  При этом знания
эти должны быть формализованы, организованы в виде хранилищ знаний и быть доступны с
помощью языков запросов в реальном масштабе времени функционирования КИС для ИОД.

Исходя из вышесказанного, образ идеального (гипотетического) модельного простран-
ства проблемной области, рассматриваемый в виде алгебраических или топологических
структур, удобнее с точки зрения общности представлять не многомерным пространством
(и, соответственно, решеткой), как это принято, например, для многомерных таблиц
агрегированных данных [8, 13], а произведением категорий, моделирующих различные
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компоненты образа идеального модельного пространства проблемной области.
Тогда:

ℛℰ  – категория проблемной области разработки и реализации КИС, включающая
часть реального мира и процессы наблюдения за его функционированием; внутренняя
структура данной категории на данном этапе не рассматривается;

ℳ  – категория идеального модельного пространства проблемной области
разработки и реализации КИС, являющаяся образом категории проблемной области;

 – категория аспектов рассмотрения проблемной области; объекты – критерии,
морфизмы – отношения между аспектами;

ℴ – категория целей рассмотрения проблемной области; объекты – критерии,
морфизмы – отношения между целями;

– категория задач рассмотрения проблемной области; объекты – критерии,
морфизмы – отношения между аспектами;

 – категория критериев достижения целей и выполнения задач рассмотрения
проблемной области; объекты – критерии, морфизмы (функции, стрелки) – отношения
между критериями;

 – категория процессов проблемной области; объекты – критерии, морфизмы –
отношения между процессами;

ℴ – категория концептов проблемной области; объекты – критерии, морфизмы –
отношения между концептами;

 – категория атрибутов концептов и процессов проблемной области; объекты – кри-
терии, морфизмы – отношения между атрибутами;

ℰ  – категория событий проблемной области; объекты – критерии, морфизмы –
отношения между событиями;

 – категория доменов значений для атрибутов, оценок, мер; объекты – домены, мор-
физмы – отношения между доменами значений;

 ℳℯ – категория мер агрегации данных о проблемной области в ходе обработки дан-
ных и извлечения знаний (моделей); объекты – меры, морфизмы – отношения между мерами
агрегации;

Для разрабатываемой модели введем функтор

ℳℴ
ℛℰ : ℛℰ ⟶ ℳ , (1)

отображающий все объекты и стрелки из ℛℰ на объекты и стрелки из ℳ , например,
следующим образом. Если в категории ℛℰ  существует морфизм ℛℰ : ⟼ , то
функтор преобразует его в морфизм категории ℳ :

ℳℴ
ℛℰ ( ℛℰ ): ℳℴ

ℛℰ ( ) ⟼ ℳℴ
ℛℰ ( ). (2)

Введенный функтор является «забывающим» (forgetful), так как не сохраняет
большую часть внутренней, не учитываемой данным аспектом рассмотрения, структуры
проблемной области. Вместе с тем, он, по сути, является моделью восприятия наблюдателем
проблемной области, с учетом ограниченности способностей восприятия наблюдателя и
возмущающих воздействий в ходе реализации процесса наблюдения.

Для построения проекции идеального модельного пространства проблемной области
разработки и реализации КИС на произведение (product) категорий, определяющие условия и
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процессы конструирования моделей работы предметных областей, введем функтор,
обратный функтору включения (т.е. произведение введенных нами выше категорий не
содержит всех сущностей и групп объектов из категории ℳ ):

×
ℳℴ : ℳ ⟶ × ℴ × × × × ℴ × × ℰ × ,  (3)

где ×  – символ произведения (product) фактор-категорий ∈ ℭ, на которые
проецируется категория ℳ , а в компактном виде выражение можно представить
следующим образом:

×
ℳℴ : ℳ ⟶

ℭ

.

Для произведения категорий, представляющих различные компоненты образа
идеального модельного пространства проблемной области, как категории, отдельные
объекты являются кортежами объектов всех (или части) компонентов, а стрелки
(в терминологии теории категорий) – функции, отображающие одни кортежи в другие:

: 〈 , , … , 〉 ⟼ 〈 , , … , 〉. (4)

Такие функции являются моделью отношений, или связей,  между такими кортежами.
Для рассматриваемого произведения категорий, как результата отображения образа модель-
ного пространства, существует функтор:

ℳℯ
× :

ℭ

→ ℳℯ,

отображающий произведение на категорию мер ℳℯ, моделирующую пространство всех
возможных агрегаций данных о проблемной области в ходе обработки данных и извлечения
знаний (моделей); в этой категории объекты – меры, функции – отношения между мерами
агрегации.

Введем в рассмотрение категорию , являющуюся отображением произведения
категорий компонентов образа модельного пространства, моделируемого функтором:

× :
ℭ

ℳ
⎯⎯⎯⎯⎯ ,

и представляющую собой векторное пространство над полем, элементами которого являются
не только числа, но и, например, структуры термов (значений лингвистических переменных)
с отношениями над ними. Формирование категории векторного пространства требует
использования спецификации ℳ фактор-категорий на основе инженерии знаний,
результатом которой в общем случае является онтологическая модель, также представимая в
виде категории объектов и морфизмов.

В разработанной модели также существует функтор, отображающий объекты и стрелки
категории ℳℯ мер на объекты и функции категории функционаловℱ (являющейся
образом категории мер):
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ℱ
ℳℯ: ℳℯ ⎯⎯⎯⎯ ℱ . (5)

При этом функционалы,  как объекты данной категории,  трактуются в широком
смысле, т.е. любое отображение из произвольного множества в произвольное
(не обязательно числовое) кольцо. Кроме того, функтор, отображающий категорию мер на
категорию функционалов, требует в качестве его структурной образующей использования
спецификации  в виде онтологической модели методов и алгоритмов
интеллектуальной обработки данных.

Соответственно, процесс формирования  хранилища данных, формируемого для
решения конкретной задачи интеллектуального анализа, можно представить следующим
функтором:

: ⎯⎯⎯ . (6)

Проектирование и реализация хранилищ данных требует использования спецификации
 векторного пространства с учетом аспекта рассмотрения проблемной области,

разработанной на основе инженерии знаний, результатом которой в общем случае является
онтологическая модель.

Результат процесса извлечения из функционального пространства искомой группы мо-
делей для формирования знаний о проблемной области можно представить категорией ℳ
как результат сложения двух категорий, что позволяет применить топологический шаблон
coproduct для получения категории результатов интеллектуальной обработки данных:

→ ℳ = ∐ℱ ← ℱ . (7)

Из универсальных свойств объекта pullbackтеории категорий, примененного в полу-
ченной коммутативной диаграмме, следует, что результатом операции coproduct категорий

∐ℱ  является существование функтора в категорию ℳℴ  моделей
функционирования проблемной области и соответствующих функторов, композиция
которых обеспечивает построение моделей с учетом структуры категории векторного
пространства и доступных к использованию функционалов:

ℳℴ = ℳℴ ∘ , (8)

ℳℴ
ℳℯ = ℳℴ

ℱ ∘ ℱ
ℳℯ.

При этом, согласно теории категорий, для данных инъекций → ℳ   и ℱ →
ℳ  существует только один функтор ℳℴ

ℳ : ∐ℱ → ℳℴ , делающий
диаграмму на рис. 2 коммутативной. В реальной проблемной области это означает
возможность извлечения из производных модельного пространства редуцированной модели,
удовлетворяющей ограничениям, определенным в спецификациях онтологических моделей
компонентов.

Результирующая коммутативная диаграмма для введенных категорий и функторов как
их отображений, приведена на рис. 2.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 2 – Результирующая коммутативная диаграмма для введенных для
рассматриваемой проблемной области категорий и функторов как их отображений

Таким образом, полученная обобщенная математическая модель в терминах и с исполь-
зованием топологических шаблонов теории категорий, для моделирования процессов вос-
приятия, анализа, спецификации проблемной области, сбора данных и их интеллектуальной
обработки, позволила обосновать роль и место инженерии знаний, в том числе в виде по-
строения и использования онтологических моделей, а также важнейшую роль проектирова-
ния и реализации хранилищ данных для получения адекватных моделей функционирования
предметных областей.

Выводы.
1. Разработанная модель проблемной области функционирования информационных

систем для интеллектуальной обработки данных, ее представление в виде коммутативной
диаграммы позволили выполнить моделирование обобщенных процессов получения и
преобразования данных в компьютеризированных информационных системахна высоком
уровне абстракции, в виде наиболее общего представления математической модели с
использованием теории категорий.

2. Подход в рамках теории категорий дал возможность абстрагироваться от внутренней
структуры отдельных объектов разработанных категорий проблемной области функциони-
рования информационных систем для интеллектуальной обработки данных, рассмотреть
функторы и их композиции, отображающие разработанные категории друг на друга, пере-
чень и последовательность которых определяется топологическими свойствами теории кате-
горий, определить цель использования и место приложения баз и хранилищ знаний в ходе
обработки данных.
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П.И. Сагайда
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Моделювання проблемної області комп'ютеризованих інформаційних систем для
інтелектуальної обробки даних з використанням інженерії знань.Розроблено модель про-
блемної області функціонування інформаційних систем для інтелектуальної обробки
даних і виконано її подання у вигляді комутативної діаграми категорій, що беруть участь у
проблемній області, і відповідних функторів. Дана модель дозволила виконати
представлення узагальнених процесів одержання й перетворення даних у комп'ютеризованих
інформаційних системах на високому рівні абстракції, у вигляді найбільш загального
подання математичної моделі з використанням теорії категорій. Такий підхід дав
можливість абстрагуватися від внутрішньої структури окремих об'єктів розроблених
категорій проблемної області, розглянути функтори і їх композиції, що відображають
розроблені категорії один на одну, визначити мету використання й місце застосування баз і
сховищ знань у ході обробки даних.
Ключові слова: інформаційна система, інтелектуальна обробка даних, математична
модель, теорія категорій, онтологічне моделювання.
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P. Sahaida
DonetskNationalTechnicalUniversity
Modeling of Problem Area of Computerized Information Systems for Knowledge Data
Discoverywith the Use of Knowledge Engineering.The operational design of computerized
information systems for knowledge data discovery (KDD) for a narrow problem area, as well as the
construction of more universal computerized information systems for solving entire classes of data
processing tasks, ensuring the high quality of such systems, require the development of common
principles and design patterns, especially for systems, based on knowledge. Such development, in
turn, should be based on an effective mathematical model of the process of functioning of
computerized information systems for intelligent data processing, which should include all aspects
– from obtaining data based on measuring procedures to organizing and using data warehouses
and the process of extracting dependencies (knowledge) from the data and checking their adequacy.
The purpose of this work is to improve the quality and timeliness of designing and implementing
computerized information systems for KDD organized using knowledge engineering methods,
including by developing a mathematical model for the work of such systems. For modeling the
category theory are used. This approach allowed us to present data, knowledge, processes and
tools for their processing and transformation from a uniformmathematical point of view. The
advantage of the category theory approach to modeling in comparison with the set-theoretic
approach is the analysis not of objects, but of the processes of their transformations, which is im-
portant from the point of view of the operation of computerized information systems for KDD.
At the same time, the results of the internal set-theoretic description of objects are not lost, but are
interpreted in a new quality and with new connections.The model of the problem area functioning
of information systems for KDD is developed and its representation is performed in the form of a
commutative diagram of categories and functorsthat participating in the problem area. This model
made it possible to perform a representation of generalized processes of obtaining and
transforming data in computerized information systems at a high level of abstraction, in the form of
the most general representation of the mathematical model using category theory. This approach
also made it possible to abstract from the internal structure of individual objects of the developed
categories of the problem area, to consider the functors and their compositions, mapping the
developed categories to each other, to determine the purpose of use and the location of the
application of databases and knowledge stores during data processing. The obtained generalized
mathematical model in terms and using topological templates of category theory, for modeling of
perception processes, analysis, problem area specification, data collection and KDD, allowed to
substantiate the role and place of knowledge engineering, including the construction and use of
ontological models, as well as the most important role of designing and implementing data
warehouses for obtaining adequate models of the functioning of subject areas.
Keywords:information system,knowledge data discovery, mathematical model, category theory, on-
tological modeling.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ДЛЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Разработана математическая модель проведения биометрической идентификации человека
по изображению лица, которая может быть использована для построения системы
защиты информации, в том числе разграничения доступа. Математические модели
включают в себя дискретное вейвлет-пакетное преобразование, логарифмически-полярное
преобразование, методы классификации на основание расстояний Махалонобиса и Евклида.
Разработано программное обеспечение и экспериментально подобраны параметры
математической модели для построения классификационного вектора с целью распознава-
ния изображений: формулу расчета энергетической сигнатуры – нормированное среднее
значение яркостных характеристик изображений, количество сигнатур в векторе, равное
96, критерий оценки информативности изображений. При использовании выбранных
параметров математической модели точность биометрической идентификации личности
(классификации изображения лица) составила 92 %.
Ключевые слова: биометрическая идентификация, вейвлет-пакетное преобразование,
классификация изображений лиц, защита информации.

Общая постановка проблемы. Биометрическая идентификация лиц на сегодняшний
момент занимает второе место после сканирования отпечатков пальцев. Однако, проведен-
ные правительством США исследования программных средств распознавания по лицу
установили высокий процент ложного распознавания невинных людей и идентификации их с
фотографиями других лиц, находящихся в базе данных, а также неспособность этих средств
распознать настоящих преступников, даже если их фото имеются в наличии в базе
данных [1]. Проблема заключается еще и в том, что в отличие от отпечатков пальцев или
радужной оболочки, наши лица меняются с течением времени. Системы распознавания легко
ошибаются из-за изменения прически, растительности на лице или веса тела, из-за
применения человеком каких-то простейших средств изменения внешности, а также из-за
проявления последствий старения.

К примеру, исследование, проведенное Национальным институтом стандартов и
технологий (NIST), установило, что уровень ложной идентификации или нераспознавания
субъектов,  чьи фотографии были сделаны всего 18  месяцев назад,  равен 43  %.  При этом
фотографии, использованные в исследовании, были отсняты в идеальных условиях, что
весьма важно, так как программы распознавания по лицу очень плохо справляются с оценкой
изменения освещенности или угла наклона камеры. «Трудны» для них и фотографии с
оживленным фоном.

Исследование NIST также пришло к заключению, что изменение угла наклона камеры
на 45 градусов делает такие программы практически бесполезными. Наилучшим образом
технология распознавания лица срабатывает в строго контролируемых условиях, когда
субъект смотрит прямо в камеру при яркой освещенности. Правда, другое исследование,
проведенное Министерством обороны США, обнаружило высокий уровень ложной
идентификации даже при таких идеальных условиях. Таким образом, от снимков с
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зернистым изображением или старых фотографий, типа тех, которые хранятся в личных
делах, будет очень мало пользы.

Несмотря на это, довольно часто на предприятиях возникает потребность использовать
в системах зашиты именно биометрическую идентификацию лица, для чего требуется
разработка новых подходов, моделей и методов для построения систем защиты информации
на основе биометрической идентификации по фотографии лица человека.

Постановка задач исследования. Целью работы является разработка математической
модели биометрической идентификации личности по фотопортрету для построения систем
защиты информации. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

– выбрать математические методы для построения математической модели
биометрической идентификации личности по фотопортрету, инвариантные к изменениям
масштаба и углу поворота;

– разработать алгоритм построения классификационного вектора изображения;
– экспериментально подобрать параметры математической модели биометрической

идентификации, а именно выбрать наиболее эффективный критерий оценки
информативности изображений, меру энергетической сигнатуры и определить количество
сигнатур в классификационном векторе;

– оценить точность работы созданной модели.
Результаты разработки и исследований. В работе для классификации фотопортрета

предложено использовать дискретное вейвлет-пакетное преобразование (ДВПП) [1, 2],
которое является обобщением стандартного двумерного дискретного вейвлет-
преобразования и предоставляет большие возможности для анализа изображения.
В ДВПП-анализе четыре детальных изображения, полученных на первом уровне, также, как
и аппроксимируемое раскладываются на декомпозиции. В данном случае при n уровнях
разложения получается 4n возможных вариантов декомпозиции изображения, что позволяет
получить более подробное разложение изображения. На основе ДВПП в [3, 4] предложен
метод вычисления логарифмически-полярных вейвлет-сигнатур. Дискретное
вейвлет-пакетное преобразование отличается от двумерного дискретного вейвлет-
преобразования расчетом избыточного количества наборов вейвлет-коэффициентов. ДВПП
менее чувствительно к повороту текстуры и изменению масштаба, чем ДВП, т.к. позволяет
раскладывать изображения и все его детали для получения наиболее полной информации о
частотных составляющих изображений [5, 6].

На основе дискретного вейвлет-пакетного преобразования и учитывая особенности
исследуемых изображений для решения задачи построения классификационного вектора
можно использовать методы: вычисления логарифмически-полярных вейвлет-сигнатур (на
основе ДВПП), вычисления стандартных энергетических вейвлет-сигнатур (на основе ДВП)
и фильтры Габора. Выбор метода выполнен с учетом результатов, полученных в
работах [5, 9], в которой с помощью перечисленных методов проведено исследование
эффективности классификации текстур из альбома Бродатца. Эффективность классификации
с помощью метода вычисления логарифмически полярных вейвлет-сигнатур оказалась
наилучшей: при тестировании инвариантности к повороту по сравнению с двумя другими
методами количество правильно классифицированных изображений было больше
приблизительно на 30 %, а при тестировании инвариантности к масштабу – на 15 %.

Таким образом, применительно к поставленной задаче построения классификационного
вектора изображений выбран метод вычисления логарифмически-полярных вейвлет-
сигнатур на основе дискретного вейвлет-пакетного преобразования.

Обработка изображений лиц методом вычисления логарифмически-полярных
вейвлет-сигнатур с целью построения классификационного вектора выполняется в
следующем порядке. Исходное изображение конвертируется в SxR логарифмически-
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полярное, при этом яркостные значения пикселей остаются прежними, а меняются только
координаты их расположения. Полярная форма p(a,r) исходного NxN изображения
вычисляется следующим образом:

2 2( , ) cos , sin
2 2
N a N ap a r f r r

S S
p pæ öé ù é ùé ù æ ö é ù æ ö= + -ç ÷ç ÷ ç ÷ê ú ê úê ú ê úë û è ø ë û è øë û ë ûè ø

, (1)

где а=0,…,S–1; r=0,…,[N/2]–1.
Логарифмически-полярное изображение формируется следующим образом:

( )
( )

2

2

log 2
( , ) ,

log 2 2
j Nx i j p i
R

æ öé ù+ é ù= ×ç ÷ê ú ê úç ÷+ ë ûë ûè ø
, (2)

где i=0,…,S–1; j=0,R–1.
Затем полученное логарифмически-полярное изображение подвергается дискретному

вейвлет-пакетному преобразованию. Для каждого уровня, формируется четыре
периодических изображения:
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где i=0, .. , N/2p+1–1; j=0,..,N/2p+1–1; 0
0,( , ) ,'i j i jC x= ; n=1,..,20; m=1,..,20; k=0,..,8р.

Для получения инвариантности к углу поворота и масштабу формируется еще четыре
периодических изображений, каждое со сдвигом на один ряд:
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В целях повышения эффективности классификации вместо декомпозиции каждого
изображения выбираются определенные изображения для разложения (декомпозиции).
С этой целью исследуемое изображение предыдущего уровня и полученные в результате его
разложения восемь изображений следующего уровня сравниваются по информативности.
Такое сравнение позволяет оценить целесообразность перехода на следующий уровень от
данного изображения. В [5, 8] этот процесс называется выбором наилучшего базиса
представления изображения. Базис представления для изображения вычисляется следующим
образом:

( ) ( )
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где М – критерий оценки информативности изображения, который необходимо задать.
Рекурсивное вычисление продолжается до максимального или заранее ограниченного

уровня p, где:

,0 8p p p
k kA C k= £ £ . (12)

Таким образом, на каждом уровне разложения получается ряд изображений. Для
дальнейшего анализа и классификации каждое из полученных изображений целесообразно
представить одним признаком – энергетической сигнатурой e . В результате
логарифмически-полярного и вейвлет-пакетного преобразования исходного снимка
рассчитывалось некоторое количество энергетических сигнатур, формирующих
классификационный вектор. В [6, 7, 10] показано, что для классификации целесообразно
выбирать не все признаки, а лишь те, у которых значения энергетических сигнатур
достаточно велики и для уменьшения числа характеристик изображения отбираются только
максимальные по значению энергетические сигнатуры, которые используются для
формирования классификационного вектора. Необходимо, также, задаться правилом
нахождения признака каждого изображения и определить число упорядоченных сигнатур
для классификации изображений.

Для оценки информативности изображений, полученных после очередного разложения
можно использовать функции, рассчитываемые по нормированным яркостным
характеристикам пикселей изображения vi:
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Для расчета энергетических сигнатур можно использовать:
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В результате лог-полярного и вейвлет-пакетного преобразования, инвариантного к
повороту и масштабу, получается некоторое количество энергетических сигнатур,
характеризующих изображение. Для решения задачи эффективной классификации
изображений с помощью предложенного метода необходимо определить количество
сигнатур для формирования классификационного вектора.

Таким образом, стала задача дальнейшего развития метода построения
классификационных векторов, основанного на вычислении логарифмически-полярных
вейвлет-сигнатур. Для решения этой задачи необходимо экспериментально выбрать
наиболее эффективный критерий оценки информативности изображений, меру
энергетической сигнатуры и определить количество сигнатур в классификационном векторе.
Для решения поставленных задач было разработано и реализовано программное
обеспечение, экранная форма которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Экранная форма программного обеспечения
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Дальнейшие исследования математической модели проведены с целью решения
следующих задач:

1. Выбрать способ расчета энергетических сигнатур для построения
классификационного вектора изображений с целью их эффективной классификации для
последующей биометрической идентификации.

2. Определить количество энергетических сигнатур в классификационном векторе.
3. Выбрать критерий оценки информативности изображений при определении

энергетических сигнатур классификационного вектора.
Для решения первой задачи с помощью разработанного программного обеспечения

проведено исследование метода построения классификационных векторов с предложенными
способами расчета энергетических сигнатур (формулы 18 – 20). Количество сигнатур в
векторах принято равным 96. Базис представления изображения определяли по формуле (11).
Классификацию проводили с помощью сравнения расстояний Махалонобиса и Евклидовых.
В экспериментах использованы изображения (фотографии лиц) 52 человек.

При классификации изображений с использованием, как расстояний Махалонобиса, так
и Евклидовых, наилучшая точность классификации изображений получена с использованием
меры энергетической сигнатуры e2 –  92%,  против 81%  и 86%  соответственно.  Поэтому в
дальнейшем при построении классификационного вектора используется эта мера. Далее
были проведены исследования точности распознавания изображений при использовании
классификационных векторов, с различным количеством энергетических сигнатур, мерой e2,
критерием оценки информативности M1 и различных способов классификации (с
использованием расстояний Махалонобиса, Евклидовых расстояний и метода MhE, (Маха-
лонобиса и Евклида [4, 5]). На рис. 2 приведены результаты исследований зависимости
точности классификации изображений при использовании различного количества
энергетических сигнатур в классификационном векторе.
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Рисунок 2 – Зависимость точности классификации от количества
энергетических сигнатур в векторах

Как видно из рисунка 2, наиболее точно классифицированы изображения, характери-
зующиеся 96 сигнатурами. Поэтому для построения классификационного вектора предложе-
но использовать 96 энергетических сигнатур, характеризующих изображение. Затем были
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поставлены эксперименты с целью выбора критерия для оценки информативности изобра-
жений в процессе вейвлет-преобразования. Исследована точность классификации в зависи-
мости от выбранной оценки информативности М1 – М5 (формулы 13 – 17). В экспериментах
принята энергетическая сигнатура e2, количество сигнатур в классификационном векторе –
96. Классификация проводилась с использованием метода MhE. Количество обработанных
фотопортретов – 67. Полученные результаты приведены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Точность классификации в зависимости от выбранного
критерия информативности

Как видно из рисунке 3, наиболее точная классификация осуществляется с использова-
нием функции М1.

Таким образом, для построения классификационного вектора с целью распознавания
изображений необходимо использовать энергетическую сигнатуру e2 – нормированное
среднее значение яркостных характеристик изображений, 96 сигнатур в векторе, критерий
оценки информативности изображений – функцию М1. При использовании выбранных
параметров математической модели точность биометрической идентификации личности
(классификации изображения лица) составила 92 %.

Выводы.
1. Разработана математическая модель проведения биометрической идентификации че-

ловека по изображению лица, которая может быть использована для построения системы
защиты информации, в том числе разграничения доступа. Математическая модель включает
в себя дискретное вейвлет-пакетное преобразование, логарифмически-полярное преобразо-
вание, методы классификации на основание расстояний Махалонобиса и Евклида.

2. Разработано программное обеспечение и экспериментально подобраны параметры
математической модели для построения классификационного вектора с целью распознавания
изображений: формулу расчета энергетической сигнатуры – нормированное среднее значе-
ние яркостных характеристик изображений, количество сигнатур в векторе, равное 96,
критерий оценки информативности изображений.

3. Установлено, что метод вычисления логарифмически-полярных вейвлет-сигнатур на
основе дискретного вейвлет-пакетного преобразования инвариантный к углу поворота изо-
бражения и изменениям масштаба. При использовании выбранных параметров математиче-



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

95

ской модели точность биометрической идентификации личности (классификации изображе-
ния лица) составила 92%.
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К.В. Меркулова, Ю.Є. Коляда
Маріупольський державний університет.
Математична модель біометричної ідентифікації для систем захисту інформації.
Розроблено математична модель проведення біометричної ідентифікації людини по
зображенню, що може бути використано для побудови системи захисту інформації, у тому
числі розмежування доступу. Математичні моделі включають дискретне вейвлет-пакетне
перетворення, логарифмічно-полярне перетворення, методи класифікації на підставі
відстаней Махалонобіса і Евкліда. Розроблено програмне забезпечення і експериментально
підібрано параметри математичної моделі для  побудови класифікаційного вектора з
метою розпізнавання зображень: формулу розрахунку енергетичної сигнатури  – нормоване
середнє значення характеристик яскравості зображень, кількість сигнатур у векторі,
що дорівнює 96, критерій оцінки інформативності зображень. При використанні вибраних
параметрів математичної моделі точність біометричної ідентифікації особи (класифікації
зображення особи) склала 92 %.
Ключові слова: біометрична ідентифікація, вейвлет-пакетне перетворення, класифікація
зображень осіб, захист інформації.

K. Merkulova, Yu. Kolyada
Mariupol State University.
Mathematical model of biometric identification for information security systems.
Biometric identification of persons takes the second place after scanning of fingerprints for today.
However, the researches of software of recognition on the person conducted by the
U.S. Government set high percent of false recognition of innocent people and their identifications
with  photos  of  other  persons  which  are  in  the  database  and  also  inability  of  these  means  to
recognize the real criminals even if their photos are available a basis data. The problem is also that
unlike fingerprints or iris of the eye, our faces are changed eventually. Systems of recognition easily
are mistaken because of change of a hairstyle, vegetation on a face or body weight, because of
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applications by the person of some elementary means of change of appearance, and also because of
manifestation of consequences of aging. However, quite often at the enterprises there is a need to
use in systems are sewn up biometric identification of the person what requires development of new
approaches, models and methods for creation of systems of information security on the basis of
biometric identification according to the photo of a human face. The purpose of work is
development of mathematical model of biometric identification of the personality on a photograph
for creation of information security systems. For achievement of a goal it is necessary to solve the
following problems: to choose mathematical methods for creation of mathematical model of
biometric identification of the personality on a photograph, invariant to changes of scale and an
angle  of  rotation;  to  develop  an  algorithm  of  creation  of  a  classification  vector  of  the  image;  to
experimentally pick up parameters of mathematical model of biometric identification, namely to
choose the most effective criterion for evaluation of informational content of images, a measure of a
power signature and to define quantity of signatures in a classification vector; to estimate the accu-
racy of work of the created model.  For the solution of objectives the software was developed and
realized. The mathematical model of carrying out biometric identification of the person according to
the image of the person which can be used for creation of information systems security, including
access demarcation is developed. Mathematical methods of model include the discrete veyvlet-
package transform, logarithmic and polar conversion, classification methods on the base of
distances of Makhalonobis and Euclid. The software is developed and experimentally parameters of
a mathematical model for creation of a classification vector for the purpose of image understanding
are picked up: a calculation formula of an energetic signature – the normalized mean value of
brightness characteristics of images, quantity of signatures in a vector, equal 96 percents, criterion
for evaluation of informаtiveness of images. When using of the selected parameters of a mathemati-
cal model the accuracy of biometric identification of the personality (classification of the image of
the person) made 92%.
Keywords: biometric identification, veyvlet-package conversion, classification of images of
persons, information security.

Меркулова Екатерина Владимировна, Украина, закончила
Донецкий государственный технический университет, канд. техн.
наук, доцент кафедры математических методов и системного
анализа Мариупольского государственного университета
(г. Мариуполь, пр. Строителей, 129а).
Основное направление деятельности: системы защиты информа-
ции, обработка изображений, системы поддержки принятия ре-
шений

Коляда Юрий Евгеньевич, Украина, закончил Харьковский
государственный университет им. О. М. Горького, д-р физ.-мат.
наук, проф., заведующий кафедрой математических методов и
системного анализа Мариупольского государственного
университета (г. Мариуполь, пр. Строителей, 129а).
Основное направление деятельности: информационные техноло-
гии, защита информации, нанотехнологии, математические мето-
ды системного анализа



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

98

УДК 004.056.53

Ю.Е. Коляда (д-р техн. наук, проф.), Е.В. Меркулова (канд. техн. наук, доц.),
С.В. Кривенко (канд. техн. наук, доц.)

Мариупольский государственный университет  г. Мариуполь
E-mail:   y.kol@ukr.net,        k.merkulova@mdu.in.ua,     ksv_pgtu@rambler.ru

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На основе фундаментальной теоремы факторного анализа разработана математическая
модель оценки рисков для защиты информационной деятельности предприятия, учиты-
вающая те только множественную корреляцию между наблюдаемыми величинами, но и
посредством невидимых, гипотетических факторов в виде источников утечки информации,
не поддающихся непосредственным наблюдениям и измерениям. Модель исследована в
условиях обмена информацией между основными подразделениями Мариупольского
морского порта при выполнении очередных производственных задач. Максимальные риски
потери информации 69,1 % возникают при максимальном количестве сотрудников, а
минимальные обусловлены загрузкой подразделения.
Ключевые слова: факторный анализ, защита информации, риски, потери, корреляционная
матрица, скрытый фактор.

Общая постановка проблемы. Оценка рисков для защиты информационной
деятельности предприятия является в настоящее время актуальной проблемой [1 – 3].
Причина состоит в том, что источниками потери и утечки информации являются трудно
определяемые, скрытые для прямых контактов объекты и субъекты [4 – 7]. В этой связи воз-
никает вопрос оценки рисков для обеспечения безопасности информационной деятельности
предприятия в случае существования незаконных источников получения информации,
проходящей между подразделениями предприятия исключительно в своих целях.

Постановка задач исследования. Целью работы является оценка источников и причин
утечки информации в условиях влияния явных и скрытых факторов. Для достижения
поставленной цели математически сформулирован метод, базирующийся на многомерном
статистическом и факторном анализе.

Математическая постановка задачи. В качестве незаконных источников существова-
ния и использования в своих целях производственной информации рассмотрены явные и
скрытые факторы. Для установления скрытых факторов предложено использовать математи-
ческую модель на основе многомерного статистического анализа, казалось бы, хаотических
наблюдаемых величин и формировании на их основе корреляционной матрицы [8 – 10].
Предполагается, что имеющая место множественная корреляция между наблюдаемыми ве-
личинами обусловлена не только их взаимными связями, но и посредством невидимых, ги-
потетических факторов в виде источников утечки информации, не поддающихся непосред-
ственным наблюдениям и измерениям. При этом необходимо установить и выделить источ-
ники утечки информации по данным статистических наблюдений. Количество факторов мо-
жет быть значительно меньше количества наблюдаемых величин. Это позволит упорядочить
кажущуюся хаотичность протекающих процессов путем сжатия информации и поможет соз-
дать более адекватную модель явлений и связей, протекающих в системе и глубже понять их
суть.

Приведенные производственные показатели представляют собой кажущиеся хаотичные
наблюдаемые величины, или переменные. Алгоритм обработки переменных осуществлялся в

© Коляда Ю.Е., Меркулова Е.В.,
     Кривенко С.В., 2017
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соответствии с методикой факторного анализа, описанной в [10]. В частности, исходные
данные были представлены в виде матрицы переменных Y = (yi,j), где i = 1, 2,…m относится к
производственным переменным, а j = 1, 2,…n  - к подразделениям. Коэффициент корреляции
между двумя переменными i  и k  вычислялся по известной формуле:
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Элементы матрицы Y  преобразованы к стандартизованным или нормированным
переменным с соответствующим матрице Z = (zi,j), элементы которой имеют вид:
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При этом матрица Z = (zi,j) удовлетворяет следующим условиям:
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Все средние значения переменных матрицы Z равны нулю, а все дисперсии – единице,
тогда в стандартизованных переменных формула (1) упрощается:
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Из формулы (3) следует, что для стандартизованных переменных коэффициенты
корреляции и ковариации равны. Переход к стандартизованным переменным позволяет
получить еще одно важное соотношение:

SRZZ
n

==¢×
-1
1 ,                                                    (4)

где R и S – корреляционная и ковариационная матрицы соответственно;
Z′ –транспонированная матрица стандартизованных переменных.
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Целью любого метода факторного анализа является представление величин zi,j, элемен-
тов матрицы Z в виде линейной комбинации нескольких гипотетических переменных, или
факторов. В данном случае можно предположить, что гипотетические факторы представлены
в виде источников утечки информации, число которых равно r. Тогда справедливо
соотношение:

zi,j = ai1p1j+ ai2p2j +…+ airprj,                                               (5)

где ail – постоянные коэффициенты, которые следует определить; plj –  значения факторов в
j-го подразделения, которые также неизвестны.

Равенство (5) выражает основную модель факторного анализа. Соотношение (5) в
матричной форме может быть представлено в виде:

Z=AP.                                                            (6)

Z является матрицей стандартизованных переменных – исходных данных, порядка m×n.
A = (ai,j) является неизвестной матрицей порядка m×r. Она называется факторным отображе-
нием, а ее элементы (коэффициенты ail) – факторными нагрузками. A является матрицей
коэффициентов регрессии факторов по переменным. P = (pi,j) – неизвестная матрица порядка
r×n значений всех факторов или факторные значения.

Таким образом, в уравнении (6) известна лишь матрица Z, а матрицы A и P – неизвест-
ные. Уравнение (6) без введения дополнительных ограничений имеет бесконечное множест-
во решений. Эти ограничения для всех методов факторного анализа сводятся к следующим.
Отдельные наблюдаемые значения являются линейной комбинацией гипотетических,
ненаблюдаемых или скрытых переменных, называемых факторами, которые не могут быть
обнаружены в процессе наблюдения. Тогда подставив в равенство (6), являющееся основной
моделью факторного анализа, уравнение (4), получим:
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Теперь по аналогии с формулой (4) можно утверждать, что выражение

( )ipcCPP
n

==¢×
-1
1  является корреляционной матрицей, отражающей связи между

факторами:

AACR ¢= .                                                                 (8)

Если на равенство (8) наложить условие некоррелированности факторов, т.е.
постулируются ортогональные факторы, то матрица C = 1 становится единичной, и тогда (8)
будет иметь вид:

AAR ¢= .                                                                   (9)

Соотношения (8) и (9) называют фундаментальной теоремой факторного анализа. Она
утверждает, что корреляционная матрица может быть воспроизведена с помощью факторно-
го отображения и корреляций между факторами, если таковые имеются. В дальнейшем
будем предполагать ортогональность факторов. Таким образом, соотношения (4), (6) и (9)
позволяют найти неизвестные матрицы A и P, воспроизвести корреляционную матрицу
путем сжатия информации, что позволит установить влияние скрытых факторов на конкрет-
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ные подразделения предприятия и работу его в целом.
Результаты исследований. В настоящей работе исследуется процедура обмена

информацией между основными подразделениями крупного предприятия в виде Мариуполь-
ского морского порта при выполнении очередных производственных задач. Рассмотрено n
ведущих подразделений, которые оперируют m наиболее важными производственными
показателями. В данном случае количество наблюдаемых в порту подразделений n =15:

1. Предприятие, не входящее в состав порта, но занимающееся вопросами порта.
2. Отдел взаиморасчетов с клиентами.
3. Отдел контроля поступающих грузов.
4. Валютно-финансовый отдел.
5. Отдел учета расходов.
6. Отдел учета разных видов материалов (материальный отдел, топливный, запчасти).
7. Отдел расчета заработной платы (з/п).
8. Отдел нормирования труда, з/п.
9. Отдел экономики и прогнозирования.
10. Логистика и маркетинг: продвижение товаров и освоение новых рынков,

закрепление на старых рынках, выставки
11. Товарно-экспедиционная контора, контролирующая груз.
12. Планирование прихода и постановку суден, работа с железнодорожным транспор-

том.
13. Склады.
14. Структурные подразделения.
15. Остальные хозяйства, могут работать с другими предприятиями.
Количество производственных показателей m=11:
1. Количество рабочих.
2. Загрузка подразделений, %.
3. Количество точек входа информации.
4. Количество обязательно переданных электронных документов.
5. Количество обязательно полученных электронных документов.
6. Количество вторично переданных электронных документов.
7. Количество вторично полученных электронных документов.
8. Операционный цикл, с.
9. Время передачи информации, с.
10. Общее количество пропущенных рабочих дней, сут.
11. Расход электроэнергии, кВт·ч.
Тогда матрица наблюдаемых количественных элементов (количественных признаков

системы), имеющая размерность n×m, представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Матрица производственных показателей
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Задача решалась численно с применением программы «Статистика. Факторный
анализ». Ниже приведены результаты полученных вычислений. В таблице 2 представлена
корреляционная матрица исходных данных – наблюдаемых величин.

Таблица 2 – Корреляционная матрица исходных данных
Correlations (Port_1.sta)
Casewise deletion of MD
N=15

Variable v.1 v.2 v.3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v.8 v.9 v.10 v.11
v.1
v.2
v.3
v.4
v.5
v.6
v.7
v.8
v.9
v.10
v.11

1,00 0,33 0,80 0,87 0,52 0,85 0,47 0,54 0,97 -0,97 -0,95
0,33 1,00 0,37 0,48 0,33 0,40 0,41 0,42 0,51 -0,41 -0,30
0,80 0,37 1,00 0,82 0,55 0,72 0,57 0,63 0,78 -0,80 -0,85
0,87 0,48 0,82 1,00 0,47 0,94 0,47 0,58 0,90 -0,91 -0,81
0,52 0,33 0,55 0,47 1,00 0,34 0,76 0,56 0,50 -0,56 -0,67
0,85 0,40 0,72 0,94 0,34 1,00 0,30 0,51 0,86 -0,85 -0,75
0,47 0,41 0,57 0,47 0,76 0,30 1,00 0,74 0,47 -0,49 -0,67
0,54 0,42 0,63 0,58 0,56 0,51 0,74 1,00 0,53 -0,53 -0,67
0,97 0,51 0,78 0,90 0,50 0,86 0,47 0,53 1,00 -0,98 -0,90

-0,97 -0,41 -0,80 -0,91 -0,56 -0,85 -0,49 -0,53 -0,98 1,00 0,92
-0,95 -0,30 -0,85 -0,81 -0,67 -0,75 -0,67 -0,67 -0,90 0,92 1,00

Из табл. 2 следует, что между ними наблюдаются корреляционные связи от слабой до
умеренной (значимой) с |0,3| < rij < |0,97|. Данная корреляционная таблица достаточно
информативна. Из анализа результатов, приведенных в табл. 3 видно, что имеются как
положительные, так и отрицательные коэффициенты корреляции.

Далее осуществлялось введение скрытых факторов, устанавливающих связь между
кажущимися хаотичными, наблюдаемыми показателями. Для этого определялись матрицы A
и P –  матрицы факторных нагрузок и значений соответствующих факторов.  Для большей
наглядности рассматривались лишь два фактора Ф1 и Ф2. Эти факторы являются общими
(фактор считается общим,  если хотя бы две его нагрузки отличны от нуля).  В табл.  3
представлена воспроизведенная корреляционная матрица, полученная путем факторного
отображения.

Таблица 3 – Воспроизведенная матрица
Reproduced Correlations (Port_1.sta)
Extraction: Principal components

Variable v.1 v.2 v.3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v.8 v.9 v.10 v.11
v.1
v.2
v.3
v.4
v.5
v.6
v.7
v.8
v.9
v.10
v.11

0,94 0,43 0,83 0,93 0,49 0,90 0,46 0,57 0,95 -0,95 -0,89
0,43 0,29 0,45 0,43 0,44 0,36 0,46 0,45 0,44 -0,44 -0,49
0,83 0,45 0,77 0,82 0,58 0,75 0,58 0,63 0,83 -0,84 -0,84
0,93 0,43 0,82 0,92 0,49 0,88 0,46 0,56 0,93 -0,93 -0,87
0,49 0,44 0,58 0,49 0,75 0,36 0,82 0,73 0,50 -0,51 -0,65
0,90 0,36 0,75 0,88 0,36 0,88 0,31 0,44 0,90 -0,90 -0,80
0,46 0,46 0,58 0,46 0,82 0,31 0,90 0,78 0,47 -0,48 -0,65
0,57 0,45 0,63 0,56 0,73 0,44 0,78 0,72 0,57 -0,58 -0,69
0,95 0,44 0,83 0,93 0,50 0,90 0,47 0,57 0,95 -0,95 -0,89

-0,95 -0,44 -0,84 -0,93 -0,51 -0,90 -0,48 -0,58 -0,95 0,95 0,90
-0,89 -0,49 -0,84 -0,87 -0,65 -0,80 -0,65 -0,69 -0,89 0,90 0,90

Сумма ее диагональных элементов, или общность, для двух выбранных факторов
составляет величину примерно равную 8,97 при полной дисперсии равной 11 (пять показате-
лей). Это означает, что с помощью двух рассматриваемых скрытых факторов может прохо-
дить утечка более 81% информации о производственных процессах и явлениях (см. табл. 4).
Причем, благодаря наличию первого фактора происходит утечка более 69,1 % общей инфор-
мации, а за счет второго – более 12,4 %.
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Таблица 4 – Общность двух выбранных факторов с утечкой информации
Eigenvalues (Port_1.sta)
Extraction: Principal components

Value
Eigenvalue % Total

variance
Cumulative
Eigenvalue

Cumulative
%

1
2

7,607646 69,16042 7,607646 69,16042
1,370707 12,46097 8,978353 81,62139

Важная информация о связях факторов и наблюдаемых переменных может быть
получена с помощью геометрической интерпретации факторного анализа. В частности, при
двух факторах можно перейти в двумерное пространство общих факторов. Для данной
задачи эти результаты представлены на рис. 1. По осям абсцисс и ординат отложены норми-
рованные факторы Ф1 и Ф2. Значения каждой переменной в факторном пространстве соот-
ветствуют точке, координатами которой являются соответствующие факторные нагрузки.
Следует отметить, что расположение переменных в факторном пространстве может быть так
же представлено векторами с соответствующими проекциями.

Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Varimax raw

Extraction: Principal components
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Рисунок 1 – Двумерное пространство общих факторов

Из анализа представленной двумерной факторной структуры следуют важные выводы.
Разные показатели работы подразделений имеют максимальные проекции на тот или иной
фактор. Эти обстоятельства указывают на существование каналов утечки информации. Из
сказанного следует, что минимальная потеря информации происходит от производственного
показателя с номером 2. Восстановленный диагональный элемент для этого показателя
вместо 1 (см. табл. 1) два фактора обеспечили минимальное значение лишь 0,29 (см. табл. 2).
Причина состоит в том, что из рис. 1 следует: этот показатель имеет минимальный модуль
вектора от начальной координаты системы Ф1Ф2.

Важнейшим является вопрос связи факторов (т.е. источников получения производст-
венной информации) именно с подразделениями предприятия. Этот результат представлен
на рис. 2. Смысл графика можно трактовать следующим образом. Подразделения 1, 14 и осо-
бенно 15 имеют максимальные связи с фактором 1. Именно эти подразделения обусловлены
основным потоком потери информации. Как следует из таблицы 1 (матрицы производствен-
ных показателей) максимальная утечки информации обусловлена количеством сотрудников.
Подразделения 1, 14 и 15 содержат максимальное число сотрудников: 36, 75 и 192 человека
соответственно.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

104

Рисунок 2 – Связь фактора 1 с подразделениями предприятия

Выводы.
1. Предложенная математическая модель оценки источников и причин утечки

информации позволила оценить потерю информации для производственных показателей и
для подразделений предприятия. Для определения влияния остальных производственных
показателей и подразделений предприятия на указанные факторы естественно необходимо
проведение дальнейших исследований по предложенной модели. Экспериментально
установлено, что максимальная утечка информации 69,1 % обусловлена количеством
сотрудников, а минимальная – загрузкой подразделения.

2. Предложен и продемонстрирован метод, базирующийся на многомерном статистиче-
ском анализе, и факторном анализе, в частности, который может быть использован и
получить дальнейшее развитие при оценке рисков для защиты информационной деятельно-
сти предприятия.

Перечень использованной литературы
1. Плетнев, П.В. Методика оценки рисков информационной безопасности на предприятиях

малого и среднего бизнеса /  П.В.  Плетнев,  В.М.  Белов //  Доклады ТУСУРа.  –  2012.  –
№ 1 (25), Ч.2. – С. 83 – 86.

2. Замула, А.А. Анализ моделей оценки рисков информационной безопасности для по-
строения системы защиты информации / А.А. Замула, А.В. Северинов, М.А. Корниенко//
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2014. – № 2(15). – С. 133 – 138.

3. Баранова, Е.К. Методики анализа и оценки рисков информационной безопасности /
Е.К. Баранова // Образовательные ресурсы и технологии. – 2015. – № 1(9). – С. 73 – 79.

4. Домарев, В.В. Управління інформаційною безпекою в банківських установах (Теорія і
практика впровадження стандартів серії ISO 27k) / В.В. Домарев, Д.В. Домарев –
Донецьк: Велстар. – 2012. – 146 с.

5. Корниенко, М.А. Модель оценки рисков информационной безопасности на основе
теории нечетких множеств / М.А. Корниенко, Е.А. Островерхова // Материалы XVIII
международного молодежного форума «Радио-электроника и молодежь в ХХI веке». Т. 4
– Х.: ХНУРЭ. – 2014. – С. 279.

6. Корченко, А.Г. Построение систем защиты информации на нечетких множествах. Теория
и практические решения / А.Г. Корченко. – К.: МК-Пресс. – 2006. – 320 с.

7. Gourlay, J.S. A Mathematical Framework for the Investigation of Testing / J.S. Gourlay //
IEEE Transactions on Software Engineering. – 1983, Vol. SE-9, No. 6. – P. 686 – 709.

8. Андерсон, Т. Введение в многомерный статистический анализ / Т. Андерсон. – М.:
Физматгиз. – 1963. – 500 с

9. Иберла, К. Факторный анализ / К. Иберла. – М.: Статистика. – 1980. – 398 с.
10. Kolyada, Yu. The Influence Factors of Economic Indicators of State Development /

Yu. Kolyada, T. Klebanova // Journal L Association 1901 «SEPIKE». – Osthoven, Deut-
schland; Poitiers, France. – 2013. – Part 2. – pp. 148 – 153.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

105

References
1. Pletnev, P.V. and Belov, V.M. (2012), “Metodika otsenki riskov informatsionnoy bezopasnosti

na predpriyatiyah malogo i srednego biznesa”, Dokladyi TUSURa, no. 1(25), part 2, pp. 83-86.
2. Zamula, A.A., Severino, A.V. and Kornienko, M.A. (2014), “Analiz modeley otsenki riskov

informatsionnoy bezopasnosti dlya postro-eniya sistemyi zaschityi informatsii”, Nauka i tehni-
ka povitryanih sil zbroynih sil Ukrayini, no. 2(15), pp.133-138.

3. Baranova, E.K. (2015), “Metodiki analiza i otsenki riskov informatsionnoy bezopasnosti”, Ob-
razovatelnyie resursyi i tehnologii, no. 1(9), pp. 73-79.

4. Domarev, V.V. and Domarev, D.V. (2012), UpravlInnya InformatsIynoyu bezpekoyu v bank-
Ivskih ustanovah (TeorIya I praktika vprovadzhennya standartIv serIYi ISO 27k) [Management
of informal security in banking regulations (Theory and practice in the industry standard ISO
27k)], Velstar, Donetsk, Ukraine.

5. Kornienko, M.A. and Ostroverhova, E.A. (2014), “Model otsenki riskov informatsionnoy be-
zopasnosti na osnove teo-rii nechetkih mnozhestv”, Materialyi XVIII mezhdunarodnogo molo-
dezhnogo foruma «Radio-elektronika i molodezh v XXI veke», T. 4, pp.279.

6. Korchenko, A.G. (2006), Postroenie sistem zaschityi informatsii na nechetkih mnozhestvah.
Teoriya i prakticheskie resheniya [Construction of information security systems on fuzzy sets.
Theory and practical solutions], MC-Press, Kiev, Ukraine.

7. Gourlay. J.S. (1983), “A Mathematical Framework for the Investigation of Testing”, IEEE
Transactions on Software Engineering, Vol. SE-9, No. 6, pp. 686-709.

8. Anderson, T. (1963), Vvedenie v mnogomernyiy statisticheskiy analiz [Introduction to multidi-
mensional statistical analysis], Moscow, Russia.

9. Iberl, K. (1980), Faktornyiy analiz [Factor analysis], Statistika, Moscow, Russia.
10. Kolyada, Yu. and Klebanova, T. (2013), “The Influence Factors of Economic Indicators of

State Development”, Journal L Association 1901 «SEPIKE», Osthoven, Deutschland, Poitiers,
France, Part 2, pp.148-153.

Поступила в редакцию: Рецензент:
25.05.2017 д-р техн. наук, проф. Зори А.А.

Ю.Є. Коляда, Е.В. Меркулова, С.В. Крівенко
Маріупольський державний університет, м. Маріуполь
Математична модель оцінки ризиків для захисту інформаційної діяльності
підприємства. На основі фундаментальна теорема факторний аналіз розроблена
математична модель оцінки ризиків для захисту інформаційної діяльності підприємства,
яка враховує не тільки множинну кореляція між спостерігається величинами, а й за
допомогою невидимих, гіпотетичні факторів у вигляді джерел витоку інформації, що не
піддається безпосередні спостереження та вимірювання. Модель досліджена в умовах
обміну інформацією між основними підрозділами Маріупольського морського порту під час
виконанні чергових виробничих завдань. Максимальні риски втрати інформації 69,1 %
обумовлено великою кількістю співробітників, а мінімальні – завантаженням підрозділу.
Ключові слова: факторний аналіз, захист інформації, ризики, втрати, кореляційна
матриця, прихований фактор.

Yu. Kolyada, E. Merkulova, S. Krivenko
Mariupol State University, Mariupol
Mathematic model of risk assessment for the protection of the information activities of the
enterprise. On the basis of the fundamental theorem of factor analysis mathematical model of risk
assessment for protection of the information activities of the enterprise, which takes into account
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the multiple correlation between the observed values, but also with an invisible, hypothetical
factors as sources of leaks that are not amenable to direct observation and measurement, is
designed. It is assumed that the known multiple correlation between the observed variables is due
not only to their mutual relationships, but also by the unseen, hypothetical factors in the form of
sources of information leakage, not amenable to direct observations and measurements. The
sources of information leakage according to the statistical observation, you must install and select.
A number of factors may be significantly less than the number of observed variables. This will
streamline the apparent randomness of the processes by compressing the data and help to create
more adequate model of the phenomena and relationships occurring in the system and a deeper
understanding of their essence. The model is investigated in terms of exchange of information
between the main units of the Mariupol sea port for the next production task. The proposed
probability mathematical model to assess the sources and causes of leakage of information allowed
us to estimate the loss of information for performance and for enterprise departments. To determine
the impact of the other production indicators and divisions of the enterprise on these factors
naturally further research on the proposed model is necessary. In our case, the number of observed
in the port of divisions n =15, the number of manufacturing indices m=11. Important information
on the relationship of the factors and the observed variables can be obtained using the geometric
interpretation of factor analysis. In particular, with two factors it can move in two-dimensional
space of common factors. The value of each variable in the factor space corresponds to the point
coordinates which are the corresponding factor loadings. It should be noted that the location of
variables in factor space can be represented by vectors with the corresponding projections.
Maximum information revolution for 69.1% due to the number of employees, and the minimum –
load units.
Key words: factor analysis, information security, risk, loss, correlation matrix, latent factor.
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РОЗДІЛ 3
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ,

ЕЛЕКТРОННІ ТА МІКРОПРОЦЕСОРНІ
ПРИЛАДИ

SECTION 3
INFORMATION AND MEASURING SYSTEMS,

ELECTRONIC AND MICROPROCESSOR DEVICES
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ДИФУЗІЙНОГО МАСОПЕРЕНЕСЕННЯ ГАЗУ
КРІЗЬ ФІЛЬТР ОЧИЩЕННЯ ОПТИЧНИХ ГАЗОАНАЛІТИЧНИХ ВИМІРЮВАЧІВ

Розроблено та досліджено математичну модель фільтрів очищення газу від пилу
оптико-абсорбційних газоаналітичних вимірювачів. В основу розробки математичної моделі
фільтра покладено процес дифузійного масоперенесення газу крізь газообмінний фільтр.
У моделі також враховано дифузійну провідність фільтра та об'єм реакційної камери, які
за аналогією утворюють провідність та ємність електричного фільтра. Величина
зазначених параметрів визначає динамічні характеристики газоаналітичних вимірювачів.
Аналіз результатів математичного моделювання фільтрів очищення газу від пилу дозволив
обґрунтувати геометричні розміри фільтра та реакційної камери вимірювального
перетворювача концентрації метану, що забезпечує необхідну постійну часу (0,36 с).
Здійснено оцінку граничного експлуатаційного періоду фільтра до заміни, значення якого
складає 140 діб, що цілком задовольняє існуючим вимогам до вимірювачів концентрації газів
в умовах шахт. Одержаний результат у 5 разів перевищує рекомендації ДСТУ 24032:2009
для групи стабільності СП-1 (від 15 до 30 діб).
Ключові слова: оптичний вимірювач, концентрація, метан, пил, фільтр, модель, постійна
часу, точність, швидкодія.

Загальна постановка проблеми. Використання оптико-абсорбційного методу вимірю-
вання концентрації газів дозволяє досягти високої швидкодії вимірювачів з необхідними
метрологічними характеристиками. Досягнення означених параметрів є можливим під час
використання відкритих оптичних каналів з компенсацією впливу запилення на результат
вимірювання концентрації газових компонент. Проте, зі збільшенням періоду експлуатації
вимірювача у виробничих умовах, частинки пилу з аналізованої газової суміші осідають на
вікнах оптоелектронних компонентів вимірювача, що призводить до систематичного
зменшення рівня інформаційного сигналу. Так, під час зменшення сигналу на 10 % [1]
відношення сигнал/шум стає критичним для визначення концентрації газу з необхідними ме-
трологічними характеристиками. Підвищення метрологічної надійності оптичних вимірюва-
чів досягається завдяки використання фільтрів очищення газу від пилу, які виконуються
основну роль у масоперенесенні до реакційної камери. Для оцінки швидкодії оптичного
газоаналітичного вимірювача необхідно розробити математичну модель фільтра, яка
дозволить визначити його інерційність. На основі аналізу результатів моделювання необхід-
но обґрунтувати та розробити конструктивні вимоги до фільтрів очищення аналізованої га-
зової суміші від пилу, які використовуються в аналітичних вимірювачах концентрації газів.

Постановка задач дослідження. Метою роботи є підвищення метрологічної надійності
оптичного вимірювача концентрації газу шляхом збільшення граничного експлуатаційного
періоду фільтра, що дозволить зменшити величину додаткової похибки вимірювання від
зміни запилення аналізованої газової суміші при збереженні регламентованої швидкодії
вимірювача. Задля досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено наступні задачі:

– розробити математичну модель дифузійного масоперенесення газу крізь газообмін-

© Вовна О.В., 2017
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ний фільтр оптичного газоаналітичного вимірювача;
– визначити геометричні розміри фільтра та реакційної камери вимірювального

перетворювача для забезпечення регламентованої постійної часу вимірювача;
– виконати оцінку ефективності запропонованого технічного рішення та розробити

рекомендації щодо проектування вимірювачів концентрації пилогазових компонент.
Результати розробок і досліджень. В основу розробки математичної моделі

фільтра покладено процес дифузійного масоперенесення газу крізь газообмінний фільтр.
Фільтр зроблено з пористої кераміки або металокераміки.  При розробці моделі фільтра як
аналізований газ розглянуто метан. В основі математичного опису моделі фільтра викорис-
товується спрощена модель керамічного матеріалу [1], у якій пори є капілярами, що прохо-
дять крізь всю товщину стінки та не перетинаються між собою. При розробці математичної
моделі використано такі позначення параметрів, що характеризують геометричні розміри і
структуру пористого простору фільтра: срr , м – середній радіус пор; пN , 1/м2 – кількість пор
на одиницю поверхні кераміки, з якої зроблено фільтр; кl , м – довжина капіляра; кb , м –
проекція капіляра на вісь, яка є перпендикулярною до напряму перенесення газу;

ккк db/dlВ =  – коефіцієнт звивистості капіляра; фV , м3 – об'єм газообмінного фільтра;

пфV , м3 – об'єм пористого простору фільтра, крізь який здійснюється газообмін;

фпф V/VА =  – ефективна пористість. Величину ефективної пористості можна також виразити
через параметри пористого простору матеріалу фільтра [1]:

.ВNrА кпср ×××= 2p (1)

При розробці моделі введено наступні припущення:
– пори рівномірно розподілені за трьома напрямами одиничного об'єму кераміки;
– кількість пор на одиницю поверхні кераміки, які є перпендикулярними до напряму

перетину, дорівнює один до трьох ( 3/Nп , 1/м2).
При цьому площа вільного перетину пор на одиницю поверхні фільтра, складає:

.NrА псрф ×××= 2
3
1 p (2)

Щільність потоку газу *
фq , що проходить через одиницю вільного перетину пор,

визначається першим законом Фіка.  Відповідно до якого щільність потоку речовини є
пропорційною дифузії та градієнту концентрації:

,
dl
dCDq

к

*
ф ××-= -210 (3)

де кdl/dC , %/м – градієнт концентрації газу в пористих капілярах; D  – коефіцієнт дифузії
газу в пористому матеріалі.

Коефіцієнт дифузії ( D ) залежить від зміни температури. Коефіцієнти дифузії деяких
газів і пари у повітрі [2] за температури 0°С та нормального тиску наведено у табл. 1.
Щільність потоку фq  фільтра, яка визначається до одиниці площі поверхні, відрізняється від

*
фq  у фА  разів та складає:
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пср

к
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фФф ×

×××
-=××-×

××
=×= -

300
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3

2
2

2 pp
(4)

Таблиця 1 – Коефіцієнти дифузії газів і пари у повітрі при 0°С та нормальному тиску
Газ D ×10–4, м2/с Газ D ×10–4, м2/с

Аміак 0,20 Кисень 0,18
Ацетилен 0,19 Метан 0,20
Водень 0,64 Сірководень 0,09
Водяна пара 0,21 Вуглекислий газ 0,14

Градієнт концентрації газу можна представити у такому вигляді:

.
Bdb
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db
dC

db
db

dl
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1
×=×=×= (5)

При підстановці (5) до (4) отримано:
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 (6)

З рівняння (6)  виходить,  що щільність потоку газу фq  залежить від коефіцієнта
звивистості капілярів кB  газообмінного фільтра. У реальних матеріалах цей коефіцієнт
характеризується не тільки звивистістю капілярів, але і відхиленням їх від перпендикуляра
до поверхні вільного перетину. Значення коефіцієнта кB  завжди більше одиниці. Але
оскільки достовірно визначити його значення практично не можливо, рекомендується при
розрахунках обмежуватися першим наближенням. Допускається, що коефіцієнт звивистості
дорівнює одиниці. Якщо прийняти зазначене припущення, то формулу (6) можливо привести
до такого вигляду:

,
db
dCDq

к

*
ф ××-= -210 (7)

де 3/DАD* ×-= , м2/с – коефіцієнт дифузії газу в пористому просторі фільтра.
На підставі залежності (7) визначено величину потоку газу, що надходить до реакційної

камери крізь газообмінні фільтри пласкої та циліндричної конфігурації. Саме ці типи
фільтрів зазвичай використовуються у вимірювачах концентрації газових компонент у
рудничній атмосфері шахт.

Фільтр, який представлено у вигляді пласкої стінки. Геометричні
розміри плаского фільтра ( ффф c,b,a )  з реакційною камерою ( ккк c,b,a ) вимірювача
концентрації газів наведено на рис. 1. Потік газу, що переноситься крізь фільтр визначається
за формулою:

,
db
dCDSQ

к

*
фф ×××-= -210 (8)
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де фQ , м3/с – потік газу, що переноситься крізь плаский фільтр; фS , м2 – площа поверхні
фільтра, яка є перпендикулярною до напрямку перетину.

Для розв’язання диференційного рівняння (8) використано такі граничні умови:

î
í
ì

=

=
=

,bbС
;bС

С
фкк

ка

при
0при

(9)

де аС , об.% – концентрація газу в рудничній атмосфері; фb , м – товщина фільтра.
Під час інтегрування (8) у межах (9) отримано:
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Провідність пористого плаского фільтра з формули (10)  під час дифузійного
перенесення можна оцінити за допомогою співвідношення:

,
b
SDNr

ф

фпср
ф ×

×××
=

300

2p
g (11)

де ка ССС -=D , об.% – різниця між концентрацією газу в рудничній атмосфері вугільних
шахт та реакційною камерою вимірювача; фg , м3/% – провідність пористого фільтра під час
дифузійного перенесення аналізованого газу.

Циліндричний фільтр. У середині полого циліндричного фільтра, який зроблено з
однорідного матеріалу, виділяється нескінченно тонкий кільцевий шар (див. рис. 2).

b ф

b к

dr

r

rцв

rцз

Рисунок 1 – Геометричні розміри плаского
фільтра з реакційною камерою вимірювача

концентрації газів

Рисунок 2 – Геометричні параметри
газообмінного циліндричного фільтра
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Відповідно до формули (7) потік газу, який переноситься крізь такий шар, визначається
таким чином:

,
dr
dCDhr

db
dCDSQ *

ц
к

*
фф ××××××-=×××-= -- p21010 22 (12)

де цф hrS ×××= p2 , м2 – площа кільцевого виділеного шару; r  і dr  ,м –  радіус і товщина
виділеного шару; цh , м – висота циліндричного фільтра.

Для розв’язання диференційного рівняння (12) використано такі
граничні умови:

ïî
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í
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(13)

де цвr  та цзr , м – відповідно радіуси внутрішньої та зовнішньої поверхонь циліндричного
фільтра.

Під час інтегрування (12) у межах (13) отримано:
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Провідність пористого циліндричного фільтра ( фg , м3/%) при дифузійному перенесенні
розраховано з використанням виразу:

.
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r
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(15)

Перехідні газодинамічні процеси у вимірювачах, які виникають під час зміни концент-
рації газів в аналізованій суміші, розглянуто у роботах [3, 4]. У результаті теоретичного
аналізу цих процесів за методом аналогій [5] одержано узагальнену модель, як для плаского,
так і для циліндричного керамічних фільтрів. У запропонованій математичній моделі
враховано дифузійну провідність фільтра та об'єм реакційної камери, які за аналогією
утворюють провідність ( )ф/ g1  та ємність ( )кV  електричного фільтра. Величина зазначених
параметрів визначає динамічні характеристики газоаналітичних вимірювачів. Електричну
схему заміщення реакційної камери з керамічним фільтром вимірювача концентрації газу
для наведеного випадку наведено на рис. 3. Складено диференційне рівняння на базі законів
Ома і Кірхгофа для опису комутаційних процесів (див. рис. 3), яке має вигляд:

.СC
dt

dCV ак
к

к
ф

=+××
g
1 (16)
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Рисунок 3 – Електрична схема заміщення реакційної камери
з керамічним фільтром вимірювача концентрації газу

Для визначення загального рішення диференціального рівняння (16)
записано характеристичне рівняння та знайдено його корені:

;рV
ф

к 01=+×
g

.
V

р
к

фg-=

Постійна часу процесу дифузії газу до реакційної камери дорівнює:

.V
р ф

к
g

t =-=
1 (17)

Рішення диференційного рівняння (16) приймає вигляд:

( ) ,eCСtС
t

вимкк
t

-
×+= 0

де вимкC ,об.% – вимушена складова концентрації газу в реакційній камері; 0C , об.%– постійна
інтегрування, величина якої визначається з початкових умов:

( ) ( ) ;СС кк 000 == +- ( ) ( ) ( ).ССС влквимкк 000 +=

Вимушена складова концентрації газу дорівнює ,СС авимк =  тому постійна

інтегрування відповідно становить аСС -=0 , а рівняння (16) приймає вигляд:
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-
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При стрибкоподібному підвищенні концентрації газу від 0кС  до аС  отримано:

( ) ( ) ;ССС ккк 000 == +- ;СС авимк =

,ССС ак 00 +=
постійна інтегрування дорівнює:

,ССС ак -= 00

відповідно: ( ) ( ) .eСССtС
t

каак
t

-
×--= 0 (19)
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З аналізу функцій (18)  і (19)  видно,  що під час стрибкоподібної зміни вмісту газу в
середовищі, його концентрація у реакційній камері фільтра та вихідний сигнал вимірювача
змінюються за експоненціальним законом. При цьому постійні часу з провідністю фільтрів

фg =const відповідно до виразу (17) розраховуються за співвідношеннями:
– для плаского фільтра:
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– для циліндричного фільтра:
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Оцінка адекватності розробленої математичної моделі фільтрів очищення аналізованої
газової суміші від пилу експериментальним даним здійснюється на основі додаткових
досліджень. Аналіз результатів проведених додаткових досліджень з використанням
реальних конструктивних параметрів фільтрів, а також властивостей матеріалів, які викорис-
товуються при їх виробництві, дозволить обґрунтувати вибір фільтрів. Застосування фільтрів
забезпечить необхідне значення динамічної похибки результатів вимірювань концентрації
метану в гірничих виробках вугільних шахт.

З аналізу експериментальних досліджень, які наведено у роботах [6, 7] встановлено, що
у рудничній атмосфері переважної більшості вугільних шахт Донбасу функція розподілу
дисперсності пилу підкорюється логарифмічно-нормальному закону:

( ) ,e
D
aDf )Dln(b

С
С

С
2××-×= b (20)

де а, b – параметри функції розподілу, значення яких визначено експериментально;
DС – дисперсність пилу; а=0,785; b=1,653; b=0,379.

Під час аналізу залежності (20) встановлено, що у рудничній атмосфері шахт переважає
тонкодисперсний вугільний пил (від 1 до 4 мкм). Тому доцільно використовувати фільтрува-
льні елементи з тонкістю пор, значення яких не перевищує геометричні розміри пилу. Як фі-
льтрувальна поверхня у фільтрах використовується неглазурований фарфор
(кераміка), оксиди металів (металокераміка), пористе скло, скловолокно, азбест, просочені
колодієм плівки, металеві сітки та інші пористі матеріали (див. табл. 2).

При обчисленні реальної кількості пор металокерамічного фільтра, величина яких
складає не більше 900×109 (див. табл. 2) та тонкості пор, значення яких не перевищує 7 мкм,
провідність плаского фільтра (11) становить не менше /см10249 37-×= ,фg . На основі
геометричних розмірів реакційної камери вимірювального перетворювача концентрації
метану см1== кк bа  і см4=кс  при її об'ємі 36 м104 -×=кV  і товщині стінок фільтра

см20,bф =  постійна часу фільтра складає величину не більше 4,33 с.
Аналіз фільтрувальної здатності циліндричного фільтра дає такі результати: при радіусі

внутрішньої поверхні циліндра rцв=0,5 см і товщині його стінки bф=0,2 см (rцз=rцв+bф=0,7 см)
об'єм реакційної камери становить Vк=3,14×10–6 м3. Провідність циліндричного фільтра (15)
при кількості пор не менше 900 ×109 з тонкістю пор не більше 7 мкм (див. табл. 2) становить
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не менше gф=6,90×10–6 м3/с. При цьому постійна часу циліндричного металокерамічного
фільтра становить не більше 0,46 с.

Таблиця 2 – Характеристики та параметри фільтрів очищення газів від пилу

Матеріал Конст-
рукція Розміри, мм

Тонкість
пор,
мкм

Кількість
пор, 109

Пропускна
здатність

газу, м3/хв.
(дм3/хв.)

Регенера-
ція

Метало-
кераміка:
порошок
нікелю
ПНК-1,
ПНК-2;
оксид
алюмінію;
SiC+бронза

Мембрана

Діаметр х
товщина:

6х2, 10х3, 50х3,
60х3, 75х3, 150х3

5 – 9
2,5; 15;
40; 100;
230; 900

+

Циліндр
Діаметр х

висота:
30х50, 50  60

7 3000,
3500

При тиску
3 атм.

17 м3/год.
+

Труба
Діаметр х
довжина:

50-300х до 2 м
1 – 300 +

Скло Пориста
пластина – 10 – 150 +

Скло-
волокно Мембрана Товщина:

0,25–0,45 1,6 – 0,3 –

Метал Плетена
сітка – 20 –

 1000
1,28 –
 0,025 +

З аналізу результатів досліджень можна зробити висновок, що плаский фільтр істотно
поступається циліндричному за інерційністю. Навіть під час використання однакових об'ємів
реакційних камер ( 36 м104 -×=кV ) постійна часу плаского фільтра (4,33 с) в 7,5 разів більше
ніж у циліндричного (0,58 с). Тому у вимірювачах концентрації метану рекомендується
використовувати циліндричні фільтри очищення. Під час аналізу залежності (15) встановле-
но, що підвищення швидкодії оптичного вимірювача з фільтром очищення газу від пилу є
можливим під час зменшення об'єму реакційної камери, а також під час збільшення
величини провідності фільтра з підвищенням кількості або тонкості пор. Товщина стінок
фільтра та його пористість при цьому обирається з урахуванням забезпечення необхідної
проникливості та міцності фільтра. Так, під час зменшення товщини стінок циліндричного
фільтра на 25 % (bф=0,15 см) його постійна часу зменшуються у 1,3 рази та складає 0,36 с.

Гранична тривалість ( гранt ,  діб)  експлуатації фільтрів до його заміни [8]
розраховується на основі співвідношення:

,
ECQ

M

С
гран 360024

100
××××

×
=t  (21)

де М, кг – пилова ємність фільтра; СC , кг/м3 – середня концентрація пилу в рудничній
атмосфері вугільних шахт; Е, % – середня ефективність очищення; Q , м3/с – продуктивність
фільтра за повітрям.

Ефективність пиловловлювання частинок фільтрувальним елементом (Е) у процентно-
му відношенні визначається різницею концентрацій частинок пилу до та після фільтра (N)  і
нормується концентрацією частинок до фільтра (N0):
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На основі середніх розмірів частинок зваженого вугільного пилу в рудничній атмосфері
шахт, які складають від 1 до 4 мкм, необхідно використовувати фільтри тонкого очищення
класів F8 – F9, які за нормативами мають ефективність від 90 до 99 % [8] (див. табл. 3).

Таблиця 3 – Характеристики фільтрувальних матеріалів тонкого очищення

№ Клас фільтра
(тонкого очищення)

Розміри найбільших
частинок, що прони-
кають крізь фільтр,

мкм

Середня
ефективність, %

Пилова ємність
фільтра, г/м2

1 F5

1,0 – 10

40 – 60 до 500
2 F6 60 – 80 до 350
3 F7 80 – 90 до 200
4 F8 90 – 95 до 150
5 F9 > 95 до 100

Продуктивність фільтра за повітрям описується як відношення об'єму реакційної
камери ( кV ) до постійної часу процесу дифузії газу (t ) реакційної камери:

t
кVQ = . (22)

Після підстановки (22) до (21) отримано таке співвідношення:

.
ECV

M

Ск
гран 360024

100
××××

××
=

tt  (23)

Пилова ємність М показує максимально допустиме забруднення фільтра, яке віднесено
до одиниці розгорненої поверхні фільтрувального матеріалу, або до площі фронтального
перетину фільтра. Під час використання фільтрів тонкого очищення максимальна пилова
ємність складає 150 г/м2 (див. табл. 3). Встановлено середню ефективність очищення тонко-
дисперсного пилу Е = 95 %. При цьому крізь фільтр допускається проникнення 5 % пилу ни-
жчих фракцій при середньомасовій концентрації пилу 1 г/м3.

Регламентовані вимоги до стаціонарних метанометрів для умов рудничної атмосфери
встановлюють їх групу стабільності СП-1 [9]. Для цієї групи час, протягом якого зберігається
стабільність значень, складає від 15 до 30 діб. Зміни величини пилової ємності фільтра
вимірювача концентрації метану призводять до зміни швидкості дифузійного перенесення.
Ця швидкість залежить від лінійних розмірів реакційної камери та розмірів пор фільтра (22).
За характером зміни залежностей можна зробити висновок, що при максимальній пиловій
ємності металокерамічного фільтра 100 г/м3, середньому розмірі його пор 5 мкм та середній
концентрації пилу в рудничній атмосфері 1 г/м3, при об'ємі камери Vк=3,14×10–6 м3 вимірюва-
льного перетворювача і товщині стінок циліндрового фільтрів bф=0,15 см його постійна часу
складає 0,36 с [10, 11] При цьому, гранична тривалість до заміни становить 140 діб, що
цілком задовольняє висунутим вимогам до вимірювача. Швидкодія вимірювача визначається
на рівні 90 % від сталого значення і складає Т09=2,3t=0,83 с, що повністю задовольняє
вимогам до вимірювачів концентрації метану (0,8 с).
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Висновки.
На основі проведених досліджень математичної моделі фільтрів очищення газу від

пилу встановлено, що для захисту вимірювальних перетворювачів концентрації газових
компонент у рудничній атмосфері вугільних шахт необхідно використовувати
металокерамічний циліндричний фільтр тонкого очищення класу F9. Це тип фільтра має
тонкість пор до 7 мкм при пиловій ємності до 100 г/м2, що відповідає середній ефективності
очищення більше 95 %.

У результаті проведених досліджень обрано та обґрунтовано геометричні розміри
реакційної камери вимірювального перетворювача концентрації метану. Радіус внутрішньої
поверхні циліндра повинен бути не більше 0,5 см при товщині стінок фільтра не більше
0,15 см. Об'єм реакційної камери при цьому складає Vк=3,14×10–6 м3. Провідність такого
циліндричного фільтра при дифузійній провідності не менше 900×109 з тонкістю пор не
більше 7 мкм складає не менше gф=8,85×10–6 м3/с.

При оцінці зазначених параметрів постійна часу циліндричного металокерамічного
фільтра становить не більше 0,36 с. Гранична тривалість роботи до заміни становить 140 діб,
що цілком задовольняє висунутим вимогам до швидкодіючих вимірювачів концентрації
метану. Час, протягом якого необхідно забезпечити стабільність вимірювальних значень
швидкодіючих вимірювачів концентрації метану для умов рудничної атмосфери вугільних
шахт, складає від 15 до 30 діб (СП-1) [9].

Перелік використаної літератури
1. Карпов, Е.Ф. Автоматическая защита и контроль рудничной атмосферы / Е.Ф. Карпов,

И.Э. Биренберг, Б.И. Басовский. – М.: Недра, 1984. – 286 с.
2. Кошкин, Н.И. Справочник по элементарной физике / Н.И. Кошкин, М.Г. Ширкевич. –

10-е изд., перераб. и дополн. – М.: Наука, 1988. – 254 с.
3. Котляров, А.К. Исследование переходных процессов при ограничении подачи метано-

воздушной смеси в реакционную камеру датчика / А.К. Котляров // Наук. вісн. НГУ. –
 2004. – № 12. – С. 47 – 51.

4. Голинько, В.И. Повышение быстродействия термокаталитических анализаторов метана /
В.И. Голинько, А.К. Котляров // Наук. вісн. НГУ. – 2009. – № 12. – С. 26 – 29.

5. Мартыненко, Ю.Г. Аналитическая динамика электромеханических систем /
Ю.Г. Мартыненко; под ред. И.В. Новожилова. – М.: МЭИ, 1984. – 64 с.

6. Петрухин, П.М. Борьба с угольной и породной пылью в шахтах / П.М. Петрухин и др.;
под ред. П.М. Петрухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Недра, 1981. – 271 с.

7. Коузов, П.А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельчен-
ных материалов / П.А. Коузов. – 3-е изд., перераб. – Л.: Химия,  1987. – 264 с.

8. Чупалов, В.С. Воздушные фильтры: монография / В.С. Чупалов. – СПб.: СПГУТД,
2005. – 167 с.

9. Приборы шахтные газоаналитические. Общие требования, методы испытания:
ДСТУ ГОСТ 24032:2009. – Действ. от 2009-02-01. – К.: Держспоживстандарт, 2009. –
24 с.

10. Вовна, О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в
рудничній атмосфері шахт: монографія / О.В. Вовна. – Покровськ (Красноармійськ):
ДВНЗ «ДонНТУ», 2016. – 336 с.

11. Вовна, О.В. Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірюва-
льних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт: автореф. дис. на
здобуття наук ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоне-
нти» / Вовна Олександр Володимирович; Держ. вищ. навч. заклад «Донецький націона-
льний технічний університет». – Красноармійськ, 2015. – 40 с.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

118

References
1. Karpov, E.F. Birenberg I.Je. and Basovskij B.I. (1984), Avtomaticheskaja zashhita i kontrol'

rudnichnoj atmosfery [Automatic safety and control in coal mines atmosphere], Nedra,
Moscow, Russian Federation.

2. Koshkin, N.I. and Shirkevich M.G. (1988), Spravochnik po jelementarnoj fizike [The reference
manual of elementary physics], Nedra, Moscow, Russian Federation.

3. Kotljarov, A.K. (2004) «Researches of limiting transients process of putting methane-air mix-
ture in the reaction chamber of the sensor», Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo gіrnichogo
unіversitetu, № 12, рр. 47 – 51.

4. Golin'ko, V.I. and Kotljarov, A.K. (2009) «Improving performance catalytic thermal analyzers
of methane», Naukovij vіsnik Nacіonal'nogo gіrnichogo unіversitetu, № 12, рр. 26 – 29.

5. Martynenko, Ju.G. (1984), Analiticheskaja dinamika jelektromehanicheskih sistem
[Analytical dynamics of electromechanical systems], in Novozhilova, I.V. (ed), MJeI, Moscow,
Russian Federation.

6. Petruhin, P.M. etc (1981), Bor'ba s ugol'noj i porodnoj pyl'ju v shahtah [Carbon and rock dust
concentration control in mines], 2nd ed., Nedra, Moscow, Russian Federation.

7. Kouzov, P.A. (1987), Osnovy analiza dispersnogo sostava promyshlennyh pylej i izmel'chennyh
materialov [Analysis of dispersible structure composition of industrial dust and crushed mate-
rials], 3nd ed., Himija, Sankt Petersburg, Russian Federation.

8. Chupalov, V.S. (2005), Vozdushnye fil'try: monografija [Air filters: monograph], SPGUTD,
Sankt Petersburg, Russian Federation.

9. Ukraine Ministry of Coal Industry (2009), 24032:2009. Pribory shahtnye gazoanaliticheskie.
Obshhie trebovanija, metody ispytanija [24032:2009 Mine gas analysis instruments. General
requirements, test methods], Ukraine Ministry of Coal Industry, Kiev, Ukraine.

10. Vovna, O.V. (2016), Optoelektronnі vimіrjuval'nі sistemi koncentracії metanu ta pilu v
rudnichnіj atmosferі shaht: monografіja [Optical electronic methane and dust concentration
measuring systems for mine atmosphere: monograph], SHEE “DonNTU”, Pokrovs'k
(Krasnoarmіjs'k), Ukraine.

11. Vovna, О.V. (2015), Methods and means of the creation of computerized optical electronic me-
thane and dust concentration measuring systems for mine atmosphere, Doctor of Sciences. The-
sis, Computer Systems and Components, State Higher Educational Establishment «Donetsk Na-
tional Technical University», Krasnoarmіjs'k, Ukraine.

Надійшла до редакції: Рецензент:
20.02.2017 д-р техн. наук, проф. Зорі А.А.

А.В. Вовна
Донецкий национальный технический университет, кафедра электронной техники.
Разработка модели диффузионного массопереноса газа через фильтр очистки
оптических газоаналитических измерителей.
Разработана и исследована математическая модель фильтров очистки газа от пыли
оптико-абсорбционных газоаналитических измерителей. В основу разработки математиче-
ской модели фильтра положен процесс диффузионного массопереноса газа через газообмен-
ный фильтр. В модели учтены диффузионная проводимость фильтра и объем реакционной
камеры, которые по аналогии образуют проводимость и емкость электрического фильтра.
Величина обозначенных параметров определяет динамические характеристики газоанали-
тических измерителей. Анализ результатов математического моделирования фильтров
очистки газа от пыли позволил обосновать геометрические размеры фильтра и реакцион-
ной камеры измерительного преобразователя концентрации метана, обеспечивающие необ-
ходимую постоянную времени (0,36 с). Выполнена оценка предельного эксплуатационного
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периода фильтра до замены, значение которого составляет 140 суток. Это вполне удовле-
творяет предъявляемым требованиям к измерителем концентрации газа в условиях шахт.
Полученный результат в 5 раз превышает рекомендации ГОСТ:ДСТУ 24032 2009 для группы
стабильности СП-1 (от 15 до 30 суток).
Ключевые слова: оптический измеритель, концентрация, метан, пыль, фильтр, модель
постоянная времени, точность, быстродействие.

О. Vovna
Donetsk National Technical University, Electronic Technology Department.
Developing a model of diffusion mass transfer of gas through the filter for optical gas analysis
measurers.
Using the optical absorption gas concentration measurement method allows to achieve measurer’s
high performance with required metrological characteristics. Indicated options obtained by using
open optical channel with compensation effect of dust on the result of measuring the concentration
of gas components. However, with increasing operating period of measuring in industrial condi-
tions the gas mixture dust particles are deposited on windows optoelectronic component measuring.
It leads to a systematic decrease in the level of information signal. With signal decreasing by 10%
signal / noise ratio becomes critical for determining gas concentration with the required metrologi-
cal characteristics. To improve the reliability of metrological optical measurers are used gas filters
from dust. These filters play a basic role in mass transport to the reaction chamber. For estimating
one of the main parameters of the filter, its inertia, the mathematical model of optical-absorption
measurers gas purification filters from dust is developed and researched. Creation the mathemati-
cal model of the filter is based on the process of diffusion mass transfer of gas through the gas ex-
change filter. In this model are also included the diffusion conductivity of the filter and the reaction
chamber volume, which form a similar electric conductivity and capacitance of the filter. The mag-
nitude of the indicated parameters determines the dynamic characteristics of gas analytical mea-
surers. Analysis of the results of mathematical modeling of gas purification filters from dust al-
lowed to justify the geometric dimensions of the filter and the reaction chamber of the methane's
concentration transducer, providing the necessary time constant (0.36 s). The evaluation of the op-
erational limit of the filter period prior to the replacement was made. It consist of 140 days. This is
quite satisfied the requirements to measure of gas concentration in a underground air of coal
mines. The result is 5 times higher than the recommendations of GOST: 24032 DSTU 2009 for the
stability group of SP-1 (15 to 30 days).).
Keywords: Optical measurer, concentration, methane, dust, filter, model, time constant, precision,
high-speed performance.
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МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ ПРИ ШВИДКІСНІЙ КОМПЛЕКСНІЙ
АНАЛОГОВІЙ І КОМП’ЮТЕРНІЙ ОБРОБЦІ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ

В ПРИЛАДАХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЮ

Запропоновано метод підвищення чутливості систем неруйнівного контролю при обробці
даних, заснований на методі прямого перетворення високочастотних сигналів.
Виконано математичне рішення задачі з обробки вхідного сигналу з метою фільтрування
та підсилення. Встановлено, що за запропонованою технологією сигнали завад і шумів з
частотами, що відрізняються від робочої частоти, залежать від різниці між робочою
частотою та відокремленими частотами завад і можуть бути відфільтровані. Розроблено
схему пристрою для швидкої обробки прийнятих ультразвукових імпульсів відбитих з
об’єкту контролю для випадку використання хвиль Релея. Метод реалізований в приладі.
Ключові слова: неруйнівний контроль, акустичний контроль, алгоритм обробки, підсилення
сигналу, фільтрація завад.

Загальна постановка проблеми. Виробництво труб, листів та інших прокатних
виробів різного призначення включає обов’язкові технологічні операції оцінки їх якості.
Не менш важливим є ультразвуковий контроль об’єктів у процесі їх експлуатації [1,2].
У першу чергу потенціально небезпечних нафто-, газо- та продуктопроводів, на атомних,
хімічних об’єктах. Суттєву роль при оцінці якості виробів має продуктивність контролю.
Практично всі сучасні прилади і системи ультразвукового, вихрострумового та інших видів
контролю використовують цифрові методи обробки інформаційних сигналів: накопичення
послідовності сигналів, кореляційний аналіз, використання віконних функцій тощо [3].
У роботі [4] було показано, що ефективне застосування складних методів обробки можливо
тільки в разі використання для контролю досить тривалих за часом сигналів.  Проте навіть
для сучасних засобів обчислювальної техніки використання складних алгоритмів обробки
інформаційних сигналів приводить до збільшення часу на проведення операцій контролю та
суттєвого здороження приладів. Тому розробки, які направлені на зменшення часу обробки
інформаційних сигналів швидкими методами більш дешевими приладами є актуальними.

Постановка задач дослідження. Метою роботи є розробка оперативного методу та за-
собів виділення інформаційного вхідного сигналу по відношенню до завад.

Задля досягнення поставленої мети сформульовано та вирішено наступні задачі:
– розроблено математичну модель, що описує обіжну криву навколо відфільтрованого

сигналу дефекту;
– розроблено схему аналогового приладу, що реалізує метод оперативного фільтруван-

ня та побудови сигналу обіжної кривої;
– розроблено та реалізовано на практиці дефектоскопічну систему, засновану на дано-

му методі у вигляді комп’ютерного електромагнітно-акустичного дефектоскопу, що включає
основну схему обробки сигналу та програмний засіб для візуалізації і додаткової обробки
отриманого сигналу.

© Плєснецов С.Ю., Мигущенко Р.П.,
    Сучков Г.М., 2017
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Результати розробок і досліджень. Вирішити поставлену мету можливо завдяки ком-
бінованим методам обробки інформаційних сигналів. Тобто, ті операції які вимагають знач-
ного часу для обробки прийнятої з виробу інформації цифровими методами, такі як множен-
ня та ділення, доцільно покласти на швидкодіючі аналогові пристрої, а на цифрові засоби
(мікропроцесори,  контролери тощо)  покласти більш прості операції,  які не вимагають для
виконання значного часу, наприклад процедури складання. При цьому необхідно
розробити відповідні алгоритми обробки, виконання яких давала б можливість їх реалізації
простими не дорогими аналоговими пристроями.

За основу при розробці такого алгоритму можливо використати метод прямого
перетворення сигналів в трансіверах, відомий з радіотехніки [5]. Його ідею, при використан-
ні в приладах ультразвукового контролю луна методом, можна трансформувати наступним
чином. Нехай електроакустичний перетворювач (ЕП) збуджує сигнал виду:

( ) ttSUU t 000 cosw×= ,                                                        (1)

де Uо – амплітуда збудженого сигналу;
S(t) – функція обвідної збудженого сигналу;

     ωо  – робоча частота збудженого сигналу;
t – час.

Відповідно, той же або інший ЕП після зондування приймає часову реалізацію.
При відсутності в виробі дефекту перетворювач у конкретний момент часу приймає тільки
сигнали шумів і завад, які можливо описати виразом:

( ) ( ) ( )å
=

+×××=
n

i
iiiip ttSCtA

1
cos jw ,                                            (2)

де Сі – амплітуда і-ої компоненти прийнятої завади;
ωі  – частота і-ої компоненти прийнятої завади;
Si(t) – функція обвідної і-ої компоненти прийнятої завади;
t – час;
φі – фаза і-ої компоненти прийнятої завади;
n – ціле позитивне число.

При наявності в виробі дефекту в складі реалізації з’явиться відбитий луна сигнал:

( ) ( ) ( )0000 cos jw +×××= ttSAtAC ,                                              (3)

де Ао – амплітуда прийнятого сигналу від дефекту;
Sо(t) – функція обвідної сигналу від дефекту (співпадає з обвідною збудженого сигналу);
ωо – робоча частота прийнятого від дефекту сигналу;
t – час;
φо – фаза прийнятого від дефекту сигналу.

Помножимо прийнятий сигнал (3) на додатковий сигнал виду:

( ) ( )1
0

1 cos jw +××= tBtA ,                                                   (4)

де B – амплітуда додаткового сигналу;
ωо – робоча частота збудженого і, відповідно, прийнятого сигналу;
t – час;
φ1– фаза додаткового сигналу.
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Результат перемноження матиме вигляд:

( ) ( ) ( )[ ]1
0

1
00

00
1 cos2cos

2
jjjjw -+++××

××
= ttSBAD ,                                     (5)

і окремо помножимо прийнятий сигнал (3) на сигнал ортогональний сигналу (4), тобто
зсунутий по фазі на 90 градусів:

( ) ( )1
0

2 sin jw +××= tBtA .                                                     (6)

Отримаємо

( ) ( ) ( )[ ].sin2sin
2

1
0

1
00

00
2 jjjjw +-+++××

××
= ttSBAD                         (7)

Аналіз формул (5) і (7) показує, що вони включають в собі залежність від частоти 2ωо.
При цьому результуюча амплітуда отриманих в результаті множення сигналів збільшилася в
В разів. Відфільтруємо від подвоєної частоти сигнали вирази (5) і (7). Отримаємо:

( ) ( );cos
2

1
0

00
1 jj -×

××
=¢

tSBAD                                                  (8)

( ) ( )1
0

00
2 sin

2
jj -×

××
-=¢

tSBAD .                                               (9)

Зведемо в квадрат окремо вирази (8) і (9), а результати складемо:

( ).
4

2
0

22
0 tSBAD ××

=S                                                              (10)

Аналіз виразу (10) показує що оброблений по запропонованому методу сигнал від де-
фекту в цьому випадку буде залежати квадратично тільки від амплітуди сигналу відбитого
дефектом, амплітуди додаткового сигналу та функції обвідної збудженого (прийнятого) сиг-
налу. При цьому детектування результуючого сигналу з переліку традиційних операцій ви-
ключається.

Візьмемо з виразу (2) сигнал і – ї компоненти прийнятої завади та шумів та перемно-
жимо за попередньою методикою на (4) і (6), отримаємо відповідно:

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ;coscos
2

1
0

1
0

1 jjwwjjww ++×++-+×-×
××

= iiii
ii

i tttSBCtA       (11)

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ].sinsin
2

1
0

1
0

2
iiii

ii
i tttSBCtA jjwwjjww ++×++-+×-×

××
=       (12)

Аналіз виразів (11) і (12) показує, що оброблені за запропонованою технологією сигна-
ли завад та шумів з частотами , які відрізняються від робочої частоти ЕП, залежать від
ωо + ωі та від ωо – ωі і можуть бути відфільтровані. Таким чином суттєво зменшується вплив
завад та шумів на результати контролю. Збільшується відношення амплітуд прийнятого сиг-
налу і завад і, відповідно, чутливість контролю.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

123

Реалізувати запропонований метод попередньої обробки сигналів наприклад ультраз-
вукових дефектоскопів в режимі роботи луна методом можливо за допомогою блок – схеми
наведеної на рис. 1, де позначено: 1 – електронно-обчислювальний засіб; 2 – генератор
зондуючих імпульсів; 3 – електроакустичний перетворювач; 4 – виріб, що контролюється;
5 – збуджений ультразвуковий імпульс; 6 – ультразвуковий імпульс відбитий дефектом Д;
7 – перший перемножувач; 8 – другий перемножувач; 9 і 10 – фільтри; 11 та 12 перемножу-
вачі; 13 – суматор; 14 – пристрій для фіксації результатів контролю.

Рисунок 1 – Блок-схема пристрою для швидкої обробки прийнятих ультразвукових
імпульсів відбитих з об’єкту контролю для випадку використання хвиль Релея

Розроблений метод реалізується наступним чином. Електронно-обчислювальний засіб 1
одночасно формує синхронізуючий імпульс на генератор 2 та два гармонійних сигнали на
перемножувачі 7 та 8. На перемножувач 7 подається гармонійний сигнал з частотою, яка
співпадає з частотою ЕП 3. Фаза цього сигналу невідома. На перемножувач 8 подається
такий же гармонійний сигнал з частотою, яка співпадає з частотою електроакустичного
перетворювача 3, як і на перемножувач 7, але його фаза зсунута на 90°.

Генератор 2 живить імпульсом напруги електроакустичний перетворювач 3.
Електроакустичний перетворювач 3 збуджує у виробі 4 ультразвуковий імпульс 5 хвиль
Релея у вигляді пакету тривалістю в кілька періодів частоти ωо (раціонально вибирати 6…8
періодів), який поширюється вздовж його поверхні. При наявності в виробі 4 дефекту Д
з’являється відбитий імпульс 6 поверхневої хвилі, який приймається електроакустичним
перетворювачем 3 або іншим електроакустичним перетворювачем.

Імпульс 6 прийнятий електроакустичним перетворювачем 3 подається на перемножу-
вачі 7 і 8. У результаті множення на виході першого перемножувача 7 з’являється сигнал, що
несе інформацію про дефект Д, амплітуди гармонійного та прийнятого сигналів на частоті
збудження та подвоєної частоти, а також інформацію про невідому фазу. Вихідний сигнал з
перемножувача 7 оброблюється фільтром 9, який виключає з інформаційного сигналу
спектральну складову з подвоєною частотою. Одночасно з сигналу виключається складові
шумів та завад.

У результаті множення на виході другого перемножувача 8 з’являється сигнал, що несе
інформацію про дефект Д, амплітуди гармонійного та прийнятого сигналів на частоті
збудження та подвоєної частоти, а також інформацію про невідому фазу. Вихідний сигнал з
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перемножувача 8 оброблюється фільтром 10, який виключає з інформаційного сигналу
спектральну складову з подвоєною частотою, а також складові шумів і завад.

Вихідні сигнали з фільтрів 9 та 10 перемножуються самі на себе відповідно в блоках 11
та 12.  На виходах блоків 11 та 12 інформаційні сигнали будуть нести функціональні
залежності виду sin2 та cos2 відповідно.

З виходів блоків 11 та 12 сигнали поступають на суматор 13, де функціональні
залежності виду sin2 та cos2  виключаються з результуючого сигналу. При цьому
результуючий сигнал на виході блока 13 буде залежати тільки від квадрату амплітуди
сигналу відбитого від дефекту Д, квадрату амплітуди додаткового сигналу та квадрату
обвідної сигналу. Детектування результуючого сигналу з переліку традиційних операцій
виключається.

Результуючий сигнал з виходу блока 13 поступає на електронно-обчислювальний засіб
1 (ЕОМ, контролер тощо), який виконує подальші операції обробки отриманої інформації та
приймає рішення відносно якості виробу 4 у відповідності з вимогами, встановленими
нормативно-технічною документацією. Результати рішення про якість виробу 4 фіксується
пристроєм 14, наприклад шляхом нанесення фарби на поверхню виробу 4 в місці знаходжен-
ня дефекту.

Зважаючи на те що виконання всіх операцій блоками 7 – 13 проходить в реальному
масштабі часу, а також виключення при контролі операції детектування, то продуктивність
контролю збільшується.

За наведеною технологією відношення амплітуд сигналу від дефекту по відношенню до
амплітуди завад і шуму суттєво збільшується,  що дає можливість підвищити чутливість
контролю.

Для практичної реалізації наведеного методу розроблена проста схема попередньої
обробки сигналів, прийнятих електромагнітно-акустичним перетворювачем, яку наведено на
рис. 2, де позначено: Ф – фільтр низької частоти; П1 і П2 – повторювачі; ∑ – суматор.

Рисунок 2 – Варіант побудови аналогової частини засобу для швидкої обробки
прийнятих ультразвукових імпульсів відбитих з ОК

Аналіз результатів досліджень роботи схеми за рис. 2 показують наступне. До обробки
аналоговою схемою відношення амплітуди відбитого сигналу до сумісної амплітуди завад і
шумів складало близько 3 разів (див. рис. 3, а). Після обробки аналоговим швидкодіючим
пристроєм відношення амплітуд відбитих сигналів до завад і шумів перевищує 25 разів,
(див. рис.3, б). Тобто використання розробленого методу обробки ультразвукових імпульсів
дає можливість суттєво підвищити чутливість контролю за рахунок збільшення відношення
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амплітуд корисного сигналу і завад з шумами.

а)                                             б)
Рисунок 3 – Сигнали, що отримані під час комп’ютерного моделювання:

а – сигнал від моделі дефекту зі завадами та шумами без використання запропонованої
обробки; б – сигнал від моделі дефекту після використання швидкісної аналогової обробки

Основна частина схеми побудована на балансному змішувачі К174ПС1 [6]. Він має ряд
суттєвих переваг перед аналогічними радіоелементами. Входи мікросхеми стійкі до дії
імпульсів високої напруги. Коефіцієнт шумів – не більше 8 дБ. Коефіцієнт шумів може бути
зменшений за рахунок регулювання напруги живлення. Робоча частота – до 200 МГц, що
повністю перекриває діапазони роботи традиційних ультразвукових приладів неруйнівного
контролю. Вплив каналів вхідних сигналів один на одного менше 40 дБ. Напруга живлення –
до +9  (+15)  В.  Максимальний споживаний струм 2,5  мА.  Нами встановлено,  що при
перемножуванні сигналів мікросхема одночасно може виконувати функції підсилювача з
малим шумом [7].  Глибина регулювання коефіцієнта підсилювання досягає 40  дБ з
можливістю повного блокування роботи мікросхеми на час дії потужного зондуючого
імпульсу, що в результаті зменшує «мертву» зону контролю.

Комплексна перевірка ефективності сумісного використання аналогової та
комп’ютерної обробки інформаційних сигналів проведена з допомогою комп’ютерного
електромагнітно–акустичного дефектоскопа (КЕМАД), (див. рис. 4) [8], створеного
співробітниками кафедри комп’ютерних та радіоелектронних систем контролю та
діагностики НТУ «ХПІ» на базі двох мікропроцесорів і персонального комп’ютера.
Програму функціонування КЕМАД написано на мові СІ++.

Рисунок 4 – Універсальний комп’ютерний ЕМА дефектоскоп у випадку використання
перетворювача для контролю імпульсами хвиль Релея
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Обробка КЕМАД прийнятого, як на рис. 5 (1 – зондуючий ультразвуковий імпульс; 2 –
імпульс,  відбитий плоскодонною моделлю дефекту діаметром 3  мм; 3 – імпульс відбитий
«дном» виробу), радіоімпульсу (хвилі Релея) виконувалася в 3 етапи. На першому етапі
виконувалася аналогова обробка прийнятого сигналу спрощеним кореляційним методом за
рахунок конструкції прийомного ЕМАП з зигзагоподібною високочастотною котушкою
[9, 10]. На другому етапі виконувалася аналогова обробка розробленим методом.
На третьому етапі виконувалася цифрова обробка спрощеним цифровим кореляційним
методом. На рис. 5, а представлено прийнятий сигнал після попереднього підсилення без
обробки. На рис. 5, б наведено сигнали після комплексної обробки (позиція 2а – після анало-
гової обробки; позиція 2б – після кінцевої обробки). Аналіз приведених даних показує, що в
результаті комплексної обробки прийнятої інформації відношення амплітуд корисного
сигналу і завад з шумом збільшилося до 40  разів.  Чутливість до виявлення дефектів також
підвищилася.

Аналогічні результати отримані для випадку використання розробленого методу
обробки в приладах вихрострумового контролю.

а) б)
Рисунок 5 – Сигнали КЕМАД до (а) та після (б) обробки комплексним методом

Експериментально встановлено, що затримка проходження сигналу в аналоговій схемі
обробки по рис. 2 не перевищує (40…50) нс, що суттєво менше, ніж у сучасних недорогих
процесорів. Тобто при незначній ціні аналогового блоку можливо суттєво підвищити
швидкість обробки інформації ультразвукових приладів. Особливо це важливо при викорис-
танні ЕМА дефектоскопів і товщиномірів, які за фізичними можливостями, на відмінність
від контактних методів, дозволяють проводити ультразвуковий контроль на швидкостях
переміщення ОК до 60 м/с і більше.

Висновки.
1. Теоретичні розрахунки та комп’ютерне моделювання швидкісної аналогової обробки

ультразвукових сигналів методом прямого перетворення показало можливість збільшення
відношення амплітуди корисного сигналу до амплітуди завад і шумів до 25 разів. При цьому
експериментально показано, що час затрачений на обробку прийнятих сигналів (по схемі,
розробленої авторами) не перевищує 50 нс, що суттєво перевищує можливості сучасних не
дорогих цифрових процесорів.

2. Експериментальними дослідженнями встановлено, що використання розробленого
методу обробки комплексно з іншими цифровими методами наприклад кореляційного та на-
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копичення дає можливість додатково підвищити відношення амплітуди корисного сигналу
до амплітуди завад в кілька разів.  Це,  в свою чергу,  дає можливість підвищити чутливість
неруйнівного контролю при використанні амплітудних методів оцінки якості виробів.
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С.Ю. Плеснецов, Р.П. Мигущенко, Г.М. Сучков
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Метод повышения чувствительности при скоростной комплексной аналоговой и
компьютерной обработке информационных сигналов в приборах ультразвукового кон-
троля. Предложен метод повышения чувствительности систем неразрушающего контроля
при обработке данных, основанный на методе прямого преобразования высокочастотных
сигналов. Выполнено математическое решение задачи по обработке входного сигнала с це-
лью фильтрации и усиления. Установлено, что по предложенной технологии сигналы помех
и шумов с частотами, отличающиеся от рабочей частоты, зависят от разницы между ра-
бочей частотой и отдельными частотами помех и могут быть отфильтрованы. Разрабо-
тана схема устройства для быстрой обработки принятых ультразвуковых импульсов от-
раженных с объекта контроля для случая использования волн Рэлея. Метод реализован в
приборе.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, акустический контроль, алгоритм обработки,
усиления сигнала, фильтрация помех.

S. Plesnetsov, R. Mygushchenko, G. Suchkov
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”
The method of sensitivity increase for high-speed complex analog and computer processing of
information signals in ultrasonic devices. A method for increasing the sensitivity of nondestructive
testing systems in data processing based on the method of direct high-speed high-frequency signals
conversion is proposed. A mathematical solution of the problem of processing the input signal for
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the purpose of filtering and amplification is performed. Said soultion is based on modified Reyleigh
wave equation analysis. Combined methods of data analysis were used. It is found, that usage of
analog sybsystems can greatly increase processing speed for complex calculations. The solution
has been split for corresponding blocks for each sybtype of waves and noises involved. The echo
wave signal from potential defect has been separated from the rest equations. It is also found that,
according to the proposed technology, signals of noise and noise with frequencies that differ from
the operating frequency depend on the difference between the operating frequency and the individ-
ual interference frequencies and can be filtered out. Filtering algorithm is proposed. A scheme of
the device for fast processing of received ultrasonic pulses reflected from the object of control for
the case of using Rayleigh waves is developed. The device proposed includes electronic computing
means, generator of probing pulses, electroacoustic transducer, four multipliers and filters, adder,
testing results recorder. A signal in the scheme given is supposed to be subsequently processed via
filters and multipliers in order to reach easily readable and understandable waveform to be dis-
played for the end user. A specialized computerized defectoscope for electromagnetic and acoustic
high-speed testing with filtering algorithm based software solution is created. The device has been
tested in lab environment and has shown proper results. The system developed uses Windows PC
based platform with additional schemes for signal input and processing. The software part has been
developed via C++ programming language and can be built for multiple operating systems.
Key words: nondestructive testing, acoustic control, processing algorithm, signal amplification,
interference filtering.
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СПЕКТРАЛЬНІ МЕТОДИ ОБРОБКИ БІОМЕДИЧНИХ СИГНАЛІВ
СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИНОЇ СИСТЕМИ

У сучасних засобах медичного забезпечення використовуються методи цифрової обробки
сигналів з реалізацією на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки. У системах
експрес-діагностики фізіологічного стану людини, зокрема її серцево-судинної системи,
важливим фактором є швидкодія обробки діагностичної інформації. Одним із шляхів
вирішення цієї проблеми є порівняння спектрів електрокардіограм, отриманих для
перетворення в орієнтованому базисі. Це перетворення характеризується простотою
обчислення спектрів у реальному масштабі часу за допомогою цілочисельних мікропроцесо-
рів. Обґрунтовано критерій оцінки міри схожості поточної електрокардіограми та
шаблонів патологій для ідентифікації електрокардіограми.
Ключові слова: перетворення в орієнтованому базисі, аналіз електрокардіограми,
серцево-судинна система.

Актуальність задачі дослідження. У теперішній час ведуться активні розробки щодо
створення нових засобів медичного забезпечення з використанням комп’ютерної техніки та
інформаційних технологій. При цьому значну роль відіграють методи спектрального аналізу
[1, 2]. Істотним недоліком сучасних методів є тривалий час аналізу та відповідно невисока
швидкодія, а в окремих випадках – неможливість працювати в режимі реального часу.
Прискорити обробку даних можна завдяки її обробці в спектральній області та побудови
узгоджених фільтрів, які дозволяють суттєво підвищити швидкодію обчислення згорткових
сум [3,4]. Але застосування узгоджених фільтрів доцільно у тому випадку. коли спектр
містить небагато ненульових, або значимих відліків. Інакше реалізація складних узгоджених
фільтрів стає досить складною задачею. Тому створення нових швидкодіючих методів
обробки біометричної інформації довільного типу, орієнтованих на застосування у
мікропроцесорних систем ідентифікації є надзвичайно актуальною задачею.

Постановка задач дослідження. Метою роботи є створення швидкодіючих методів
обробки біометричної інформації, на прикладі дослідження електрокардіограм (ЕКГ) та його
ідентифікації шляхом оцінки ступеню близькості досліджуваного сигналу з медичними
шаблонами бази даних, де важливим питанням є вибір критерію оцінки.

Спектральні методи обробки дискретних функцій. Типовою задачею обробки
медичних сигналів є класифікація даних з датчиків з метою діагностування та оцінки
важкості стану людини. При цьому необхідно виконати порівняння отриманого сигналу з
іншими сигналами, які описують функціональні фізіологічні стани (порушення функціону-
вання, наявність патології, критичний стан). Прискорити обробку даних можна завдяки її
обробки в спектральній області.

Відомі спектральні методи включають найбільш відоме дискретне перетворення Фур’є,
яке, однак, не може забезпечити високої швидкодії обчислень при великих обсягах даних
внаслідок оперування з комплексними числами та великої кількості значень базисних
функцій на інтервалі визначення сигналу. Навіть застосування швидких перетворень не

© Терещенко Т.О., Ямненко Ю.С.,
Ларін Д.А., 2017



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

131

забезпечує обробку великих обсягів даних у реальному часі, як цього вимагають задачі
біометрії. Альтернативою застосування перетворення Фур’є є спектральні перетворення
дискретних функцій модульного аргументу, серед яких – перетворення Уолша, Віленкіна-
Крестенсона, симетричне перетворення на кінцевих інтервалах та перетворення в орієнтова-
ному базисі (ОБ) [3, 4], які є найбільш перспективним з точки зору підвищення швидкодії.
Це пояснюється тим, що при виборі значення m = 3 (інтервал визначення сигналів N =  3n)
операції множення в орієнтованому базисі повністю виключаються, оскільки значення бази-
сних функцій прямого і зворотного перетворень приймають значення 0, +1, –1, –2. Крім того,
серед всіх значень базисних функцій прямого перетворення присутні близько 1/3 нулів, що
додатково спрошує обчислення спектрів дискретних функцій. Тому обчислення прямого і
зворотного перетворень виконуються лише за допомогою операцій додавання, віднімання і
зсуву вліво (множення на 2), що значно підвищує швидкість обробки даних в порівнянні з
іншими спектральними методами. За швидкодією перетворення в орієнтованому базисі
порівняно з перетворенням Уолша, проте на відміну від нього може оперувати з інтервалом,
кратним не тільки 2, а і будь-якому простому числу m. Обчислювальні операції виключно з
цілими числами (при m = 3) підвищують точність і швидкодію обробки даних. Ця обставина,
а також ортогональность базисних функцій, дозволяє ефективно використовувати нове
перетворення в різноманітних системах обробки сигналів, наприклад, в системах порівняння
сигналів, отриманих з датчиків, з медичними шаблонами і елементами баз даних патологіч-
них станів, з високою швидкодією.

Дослідження ЕКГ. Аналіз та дослідження ЕКГ є одним з найбільш розповсюджених та
інформативних методів діагностики, який дозволяє виявити патологічні та критичні стани
окремих органів та систем, оцінити діяльність серцево-судинної системи та організму в
цілому, фізіологічний та психологічний стан людини [5, 6].

Послідовність кроків обробки порівняння сигналів ЕКГ наступна:
1. Отримання дискретного (дискретизованого) сигналу ЕКГ ( ) { }110 ,..., -= Nyyyxy  на

певному часовому проміжку в околі максимального значення.
2. Нормування за середнім значенням сигналу:
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3. Аналіз форми ЕКГ, що полягає в обчисленні ОБ спектрів шаблонів та визначення
ступеню схожості виміряного сигналу з шаблонами. ОБ спектри обчислюються за
формулою:

( ) ( ),xyFY d=n                                                            (2)

де y(x) – відліки нормованого сигналу; dF  – матриця базисних функцій прямого ОБ
перетворення.

Наприклад, на інтервалі визначення функцій N=3, матриця dF  визначається як:
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Обчислені за формулою (1) спектри для основних типів шаблонів ЕКГ зведено в
табл. 1. Визначимо, до якого типу можна віднести EКГ (див. рис. 1).
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Рисунок 1 – Досліджувана ЕКГ (а) та її ОБ спектр (б)

Оцінимо ступень близькості досліджуваного ЕКГ у часовій та спектральних областях з
кожним із типом шаблона (табл. 1). Зазначимо, що обчислення спектру ОБ перетворення з
матрицею прямого перетворення типу (2) містить лише операції додавання і займає мало
машинного часу.

Найбільш часто для оцінки ступеню близькості часових рядів використовують наступні
міри подібності [7,8,9]:

– Евклідовій відстань:
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Таблиця 1 – Типи ЕКГ та їх спектри
Сигнал ЕКГ

y(x)
ОБ спектр сигналу

Y(v)
Сигнал ЕКГ

y(x)
ОБ спектр сигналу

Y(v)
1. Нормальний тип ЕКГ 2. Неповна блокада правої ніжки пучка Гіса
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7. Субепікардіальне пошкодження 8. Трансмуральне пошкодження
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– Косинусна міра:
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– Середньоквадратична помилка:
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– Коефіцієнт кореляції Пірсона:
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Y  – середні значення дискретних функцій Y(v); і  – номер типу

ЕКГ згідно з табл. 1.
Косинусна міра та коефіцієнт кореляції Пірсона лежать у межах інтервалу (–1, 1),

а Евклідова відстань і середньоквадратична помилка поза межами цього інтервалу [10].
Обчислені за різними критеріями міри схожості для ЕКГ в часовій області та їх

спектрів зведено в табл. 2 та 3 відповідно.

Таблиця 2 – Міри схожості ЕКГ
ЕКГ Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8 Тип 9 Тип10

Евклідова
відстань 6.025 5.7 5.797 7.14 4.8 8.152 5.68 0.87 14.04 8.53

Косинусна міра 0.815 0.868 0.885 0.793 0.916 0.617 0.858 0.996 0.603 0.813
Середньоквадра-
тична помилка 0.132 0.111 0.09 0.148 0.065 0.234 0.116 0.032 0.329 0.127

Коефіцієнт
кореляції Пірсона 0.582 0.62 0.684 0.395 0.758 0.148 0.584 0.989 -0.693 0.813

Таблиця 3 – Міри схожості ОБ спектрів ЕКГ
ЕКГ Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5 Тип 6 Тип 7 Тип 8 Тип 9 Тип10

Евклідова
відстань 0.883 0.955 0.966 1.026 0.895 1.347 0.945 0.186 1.223 1.016

Косинусна міра 0.879 0.896 0.925 0.889 0.929 0.732 0.907 0.997 0.734 0.85
Середньоквадра-
тична помилка

(х10-3)
3.666 3.329 2.427 3.567 1.872 6.395 3.218 0.064 7.474 3.424

Коефіцієнт
кореляції Пірсона 0.878 0.896 0.925 0.889 0.929 0.731 0.907 0.997 0.738 0.853

Як видно з таблиць 2 та 3, найбільше значення мають коефіцієнти кореляції і косинусна
міра поточної ЕКГ з шаблоном типу 8. При цьому Евклідова відстань та середньоквадратич-
на помилка мають для цього типу найменше значення. Критерієм обрання міри подібності
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приймемо діапазон отриманих значень. Відношення найбільшого до найменшого значень
коефіцієнтів для досліджуваних мір схожості наведено в табл.4.

Таблиця 4 – Відношення найбільшого до найменшого значення коефіцієнтів для
досліджуваних мір схожості

Область
порівнняння

Евклідова
відстань Косинусна міра Середньоквадратична

помилка
Коефіцієнт

кореляції Пірсона
Часова 16,13 1,614 10,28 6,68

Спектральна 7,23 1,36 116,78 1,363

Аналіз табл. 4 показав, що переваги має критерій середньоквадратичної помилки при
порівнянні спектрів ЕКГ. Крім того при мікропроцесорній реалізації обчислення критерію за
формулою (5) має переваги перед іншими, оскільки не містить операції обчислення радика-
лу. Коли спектр містить небагато значимих відліків, процедуру порівняння можна спростити
використовуючи узгоджені фільтри [3], так у спектрі типу 8 лише 5 вагомих відліків. Таким
чином у випадку інтервалу визначення функції N=33 кількість порівнянь зменшується на
81% (27-5/27). Недоліком є необхідність програмної реалізації складного фільтра, який скла-
дається з узгоджених фільтрів за кількістю відліків та схеми формування вихідного сигналу.

Висновки.
Показана перспективність застосування спектрального аналізу дискретних функцій з

модульним аргументом в системах обробки ЕКГ у реальному масштабі часу. Використання
перетворення в орієнтованому базисі має наступні переваги: при завданні інтервалу визна-
чення дискретних функцій, кратних 3, базисні функції перетворення приймають лише цілі
значення, що дозволить в подальшому для їх схемної реалізації використовувати недорогі
цілочисельні мікроконтролери, а алгоритми обробки на основі ОБ перетворень характеризу-
ються більшою швидкістю і точністю.

Порівняння ЕКГ для ідентифікації доцільно проводити у спектральній області ОБ
перетворення з використанням критерію середньоквадратичної помилки. В цьому випадку
відношення найбільшого до найменшого значень з коефіцієнтів схожості має найбільше
значення і становить близька 117.
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Спектральные методы обработки биомедицинский сигналов состояния сердечно–
сосудистой системы. В современных средствах медицинского обеспечения используются
методы цифровой обработки сигналов с реализацией на базе компьютерной и микропроцес-
сорной техники. В системах экспресс-диагностики физиологического состояния человека, в
частности его сердечно-сосудистой системы важным фактором является быстродейст-
вие обработки диагностической информации. Одним из путей решения этой проблемы
является сравнение спектров электрокардиограмм (ЭКГ) с помощью преобразования в
ориентированном базисе. Преобразование характеризуется простотой вычисления
спектров в реальном масштабе времени с помощью целочисленных микропроцессоров.
Обоснован критерий оценки степени сходства текущей ЭКГ и шаблонов патологий для
идентификации физиологических состояний.
Ключевые слова: преобразование в ориентированном базисе, анализ ЭКГ, сердечно-
сосудистая система.
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Spectral methods for processing of biomedical signals of cardiovascular system. Modern means
of medical support use digital signal processing methods realized at computer and microcontrol-
ler technique. The speed of diagnostic data processing in real time is the important factor for ex-
press diagnostics of human physiological state, in particular, cardiovascular system. Analysis and
investigation of electrocardiograms (ECG) is one of most shared and informative diagnostics me-
thods that allows to find out pathological and critical states of separate organs and systems, to es-
timate the functionality of cardiovascular system and the organism at whole, physiological and psy-
chological human state. In such investigation, the methods of spectral analysis play important role.
However, long analysis time and consequently low rate is significant shortcoming that leads in
some cases to impossibility of working in real time. Transition to spectral area and construction of
matched filters allow to increase data processing rate due to more fast calculation of convolution
sums. Task of classification of data from sensors for further diagnostics and estimation of human
state is typical in medical signals processing. During this, comparison of obtained signal with oth-
ers that describe functional physiological states (disfunction, presence of pathology, critical state).
The goal of this work is creation of fast methods to process biometrical data on the example of ECG
investigation and its identification by estimation of closeness level for studied signal with medical
templates from database where the choice of criteria is important issue. As an alternative to Four-
rier transform the spectral transforms of discrete functions with modular argument could be consi-
dered. Among them Walsh, Vilenkin-Chrestenson, symmetrical transform at finite intervals and
transform at oriented basis are most perspective in terms of data processing speed. The calculations
only with integer numbers (under the condition m=3) increase the accuracy and data processing
rate. This feature as well as orthogonality of basic functions allow to use new spectral methods ef-
fectively in different systems of signal processing, e.g. in the systems comparing signals from
sensors with medical templates and pathological database elements.
Keywords: spectral transform at oriented basis, electrocardiogram analysis, cardiovascular
system.
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ
В УМОВАХ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ

На підставі проведеного аналізу тенденцій розвитку концепції промислового Інтернету
речей сформульована задача розробки підходів до використання методів цифрової
обробки сигналів в умовах обмежених обчислювальних можливостей кінцевих пристроїв.
У таких умовах як ефективний метод обробки даних розглядається підхід, що заснований на
дискретному перетворенні Фур'є. Аналіз особливостей дискретного перетворення Фур'є
дозволив виділити як його істотний недолік – ефект розтікання спектру, який здатний в
умовах роботи з вибірками малих обсягів істотно спотворювати оброблювані дані.
У результаті проведених досліджень запропоновано критерій оцінки ефективності методів
боротьби з цим недоліком і запропонована методика на його основі, що дозволяє кількісно
оцінити негативний вплив від ефекту розтікання спектру на основі обчислення втрат
інформації. Наведено приклад застосування запропонованої методики, який дозволяє
провести порівняльний аналіз ефективності застосування різних вагових вікон спільно з
дискретному перетворенні Фур'є.
Ключові слова: Інтернет речей, дискретне перетворення Фур’є, цифрова обробка сигналів,
розтікання спектру, вагові віконні функції, втрати інформації.

Загальна постановка проблеми. Концепція «Інтернету речей» (англ. Internet of Things,
IoT),  зародилася з появою самого терміна в 1999  році з розвитку технологій засобів
радіочастотної ідентифікації для взаємодії фізичних предметів між собою та зі зовнішнім
оточенням. Зазнаючи ряд переосмислень з 2010-х років, продовжує залишатися поняттям, що
розвивається, та обіцяти серйозні перспективи в області взаємодії людини з навколишнім
світом. Наповнення концепції новим змістом відбувається і сьогодні, завдяки розвитку
технологій бездротових мереж, хмарних обчислень і межмашинної взаємодії. Спроби
сформулювати принципи IoT здійснюється дослідниками періодично протягом останніх
років і відображають динаміку розвитку концепції, як в області споживчої електроніки, так і
в сфері інтересів промисловості.

Дослідники промислового IoT  (англ.  Industrial  Internet  of  Things,  IIoT)  виділяють ряд
принципів на підставі практичного досвіду роботи з кінцевими користувачами і клієнтами
розгортання різних рішень великих виробників [1]. Поряд з уже існуючими та сформульова-
ними раніше принципами важливості аналогових даних, постійного зв'язку у вигляді мереж
різної складності й широкої доступності даних у концепції IoT, сучасні дослідники
виділяють також і важливість таких понять як робота в реальному часі та глибина викорис-
тання даних. Особливо підкреслюється, що IoT сьогодні завжди вимагає пошуку компромісу
між глибиною дослідження, яка досягається можливостями складних обчислень на базі
отриманих з мережі IoT даних у обчислювальному центрі та безпосередністю обчислень, яка
досяжна тільки в разі обробки даних безпосередньо в місці отримання даних (тобто там, де
розташований датчик) [1]. Такий компроміс обумовлений потребою в досягненні взаємови-
ключних цілей отримання негайних даних і глибокого розуміння процесів, що відбуваються.

© Штепа О.А., Тарасюк В.П., 2017
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Вельми затребуваною тенденцією в цьому сенсі є формулювання принципу «зсуву вліво» [1],
під якою розуміють зсув обчислень та обробки даних для отримання негайних результатів з
«правого боку», де символічно можна представити потужний обчислювальний центр, у ліву
сторону – тобто ближче до символічного місця отримання даних (датчику, кінцевому
пристрою мережі IoT). Реалізація такого принципу в IoT спрямована на реалізацію роботи
дійсно в реальному часі («Really Real Time») [1] і може бути здійснена на основі існуючої
тенденції зростання обчислювальних можливостей мікропроцесорів і мікроконтролерів,
призначених для роботи в IoT.

Одним з ефективних, надійних і добре відомих методів цифрової обробки сигналів
(ЦОС), який може застосовуватися для первинного аналізу даних від датчиків є застосування
гармонійного аналізу сигналів або функцій шляхом їх розкладання в ряд Фур'є за
тригонометричними функціями [1 – 3]. ЦОС на основі розкладання в ряд Фур'є може
включати в себе як елементи спектрального аналізу, так і можливість перетворень сигналу у
вигляді фільтрації, що може бути ефективно використано для обробки первинних даних і
отримання оперативної інформації.

Постановка задач дослідження. Метою дослідження є аналіз особливостей
застосування ЦОС на основі перетворення Фур'є (ПФ) в умовах систем, що розробляються в
рамках концепції IoT. Для досягнення мети необхідно вирішити такі задачі:

– проаналізувати особливості ЦОС на основі ПФ і виділити існуючі недоліки,
найбільш значущі в умовах концепції IoT;

– проаналізувати методи боротьби з виділеними недоліками і запропонувати
ефективний спосіб визначення ефективності при порівнянні таких методів.

Результати розробок і досліджень. Особливістю обчислень в IoT є необхідність
передачі первинних даних через мережу до центру обчислень, який має забезпечити значні
обчислювальні потужності. Реалізація принципу «зсуву вліво» має на увазі застосування
обчислень у місці отримання даних в умовах обмежених обчислювальних можливостей
мікроконтролера, розташованого поруч з датчиком. Тим часом, сьогодні навіть неспеціалізо-
вані для обробки сигналів універсальні мікроконтролери мають деякі обчислювальні
можливості, що робить такий підхід цілком здійсненним. Таким чином, з одного боку можна
констатувати тенденцію до перенесення частини обчислювальних операцій до точки збору
інформації, а з іншого – це породжує задачу підбору найбільш ефективних методів такої
ЦОС в умовах обмежених обчислювальних потужностей.

Рішення задач ЦОС за допомогою дискретного перетворення Фур'є (ДПФ) зазвичай
проводять за допомогою методів швидкого перетворення Фур'є (ШПФ), що обумовлено їх
відомими позитивними властивостями, серед яких виділяється мала трудомісткість обчис-
лень. Оцінимо витрати часу, які припадають на обчислення ПФ. За аналогією зі звичайним
(безперервним) перетворенням Фур'є, під ДПФ розуміється операція:

( ) ( ) ( )
1
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F p f nX jp nX

-

=

W = - Wå (1)

де Х – інтервал дискретизації функції f(x) (область визначення функції ділиться на N рівних
інтервалів), п – номер дискретного відліку функції f(x) (n=0, 1, …, N-1); W  – інтервал дискре-
тизації спетра F(ω): W=2p/NX; p – номер дискретного відліку спектра (р=0, 1, ..., N-1).

ДПФ переводить послідовність f(nX) з N відліків до іншої послідовність F(pW), що
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де ( ) ;pF F pº W ( ) ;nf f nXº ( )exp .W j Xº - W
Зрозуміло, що для обчислення одного з коефіцієнтів Фур'є Fp за формулою (2) потрібно

N операцій множення і стільки ж операцій додавання комплексних чисел. Для обчислення N
коефіцієнтів потрібно N2 операцій.

Суттєве зменшення числа операцій, необхідного для обчислення спектру, досягається
за допомогою алгоритмів ШПФ. Алгоритми ШПФ засновані на деяких властивостях
дискретного перетворення функцій та їх спектрів. Найбільш ефективний алгоритм ШПФ
виходить,  коли число відліків вибрано так,  що N = 2m (m =  1,  2, ...).  У цьому випадку весь
процес обчислення Fp проходить за m ітерацій. Так як на кожній ітерації з двох підпослідов-
ностей виходить одна з удвічі більшою кількістю членів,  то k-я ітерація переводить 2m—(k—1)

підпослідовностей с 2k—1 значеннями кожна в 2m–k підпослідовностях з 2k значеннями кожна
(k = 1,2,...,m.). Всі обчислення проводяться за m=log2N ітерацій [6]. Для обчислення
комплексного спектру сигналу з N відліками алгоритм ШПФ потребує N log2N операцій
замість N2 для алгоритму звичного ДПФ, та, відповідно, виграш в обсязі обчислювальних
операцій становить N/log2N раз.

Зауважимо, що кожне комплексне множення містить чотири множення і два складання
дійсних чисел (операції з плаваючою комою), а кожне комплексне складання – два складання
дійсних чисел. Тому пара комплексних операцій множення і складання еквівалентна восьми
операціям над дійсними числами. Крім того, якщо машинна операція множення еквівалентна
за часом виконання в середньому 1,5 операцій додавання, то пара комплексних
операцій множення і додавання еквівалентна десяти операціям над дійсними числами.
Сумарний обсяг обчислень  V для реалізації прямого ПФ ділянки сигналу, що містить N
відліків складатиме V=8N2  операцій при використанні звичайного алгоритму ПФ і

V = 8Nlog2N (3)

операцій при використанні ШПФ.
Якщо алгоритм обробки передбачає застосування зворотного перетворення Фур'є

(ЗПФ),  то,  розмірковуючи аналогічним чином,  можна стверджувати,  що часові витрати для
такої обробки подвоюються у порівнянні з (3).

Таким чином, при проектуванні системи або пристрою на етапі вибору мікропроцесора
(мікроконтролера) можна, спираючись на наведені міркування, визначити можливості
застосування обробки сигналів на базі БПФ в місці, найбільш наближеному до джерела
інформації. Це, в свою чергу, дозволить або поставити вимоги до обчислювальних можливо-
стей мікроконтролера, або визначити рамки можливого застосування ЦГЗ до надходження
даних в центральний пункт накопичення та обробки інформації.

Слід зазначити, що ДПФ характеризується і деякими негативними властивостями.
До цих властивостей відноситься декілька джерел методичних похибок, що супроводжують
ДПФ, які в багатьох випадках можуть призводити до низької точності результатів гармоній-
ного аналізу і навіть до якісного спотворення їх форми.

Як відомо [2], джерелами основних за значимістю методичних похибок гармонійного
аналізу за допомогою ДПФ є наступні фактори: обмеженість інтервалу реального часу
спостереження за досліджуваним сигналом, тобто інтервалу часу, на якому поставлено
досліджуваний сигнал; апроксимація досліджуваних безперервних сигналів дискретно
заданими (гратчастими) функціями. Ці чинники є причинами наступних методичних похибок
гармонійного аналізу за допомогою ДПФ:

– в результаті ДПФ кожна гармоніка вихідного сигналу генерує додаткову кількість
побічних гармонік (ця похибка ДПФ відома як явище розмивання (або просочування)
спектральних складових [7 – 9], або ефект Гіббса);
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– амплітудно-частотна характеристика блоку ДПФ є коливальною функцією від
частоти аналізованого сигналу (ця похибка відома як «паразитна амплітудна модуляція» [8]);

– високочастотні гармонійні складові можуть дзеркально відображатися і підсумовува-
тися з низькочастотними складовими (періодичне накладення спектральних складових –
явище Найквіста).

Відомий спосіб [2, 3] зменшення розмивання спектру аналізованого сигналу шляхом
збільшення інтервалу T спостереження за сигналом (збільшення обсягу оброблюваної вибір-
ки). При Т → ∞ оцінка модуля спектра приймає необхідний голчастий вигляд. Крім того, при
збільшенні T і збереженні кроку дискретизації сигналу за часом збільшується розмір N вибі-
рки, що призводить до зменшення відстані між базисними частотами, тобто до збільшення
роздільної здатності по частоті ДПФ. Однак, такий спосіб далеко не завжди прийнятний че-
рез збільшення часу отримання вихідної інформації для ДПФ і збільшення трудомісткості
чисельних розрахунків при виконанні ДПФ навіть за допомогою методів ШПФ. Тому для
зменшення впливу ефекту розмивання спектру часто застосовують вагові віконні функції.

Призначення віконних функцій полягає в згладжуванні значень досліджуваної функції
часу (сигналу) на кінцях інтервалу її спостереження, з метою зменшення методичних похи-
бок ДПФ і поліпшення якості гармонійного аналізу. Звідси випливає, що завдання поліпшен-
ня якості блоку ДПФ з віконної функцією можна звести до задачі синтезу віконної функції,
яка забезпечує необхідні показники якості перетворення Фур'є. Вибір або синтез відповідно-
го вікна є нетривіальну задачу, рішення якої вимагає аналізу характеристик різних вікон,
який зазвичай проводиться на підставі частотного уявлення сигналів і не може похвалитися
наочністю в часовій області. Тобто, спираючись на такі властивості і параметри вікон, як не-
рівномірність АЧХ дискретного спектра віконної функції, максимальний рівень бічних пе-
люсток, ширина головної пелюстки спектру віконної функції, коефіцієнт розмитості спектра
[2] і т.п. вельми важко відповісти на питання про ефективність спотворення форми сигналу
або кількісно оцінити втрати інформації в кожній вибірці, що зазнала ШПФ з застосуванням
того чи іншого вікна.

Розглянемо вплив методичної похибки від ефекту розмивання спектру при використан-
ні ЦОС на основі ДПФ на форму вимірювального сигналу.  Для цього слід оцінити
спотворення форми сигналу, який піддали прямому, а потім зворотного ПФ [10].

У якості тестового сигналу-моделі використовуємо моногармонічний сигнал такої
частоти, щоб в досліджуваній вибірці вміщувалося 5 – 7 періодів. Задаємося обсягом
досліджуваної вибірки близько тисячі точок. Застосування алгоритму ШПФ накладає вимоги
на обсяг вибірки, тому в нашому дослідженні він складатиме 1024 точок. Результат прямого,
а потім зворотного ДПФ без застосування вагових вікон і з мінімізацією крайових ефектів за
допомогою вікна Хана наведено на рис. 1, де позначено: 1 – початковий сигнал x(t);
2 – відновлений сигнал y(t) (без мінімізації крайових ефектів); 3 – сигнал y(t), відновлений із
застосуванням вікна Хана.

Рисунок 1 – Форма сигналу наприкінці досліджуваної ділянки
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Форма сигналу, який зазнав прямого і зворотного ДПФ має значні відмінності від
форми початкової синусоїди, причому відмінність форми має вигляд пульсацій і сконцент-
рована по краях вибірки (саме тому ці спотворення називають крайовими ефектами). Як вид-
но з рис. 1, застосування мінімізації крайових ефектів у вигляді використання вагового вікна
Хана помітно зменшує ділянку сигналу, який значно відрізняється від форми початкового
сигналу. Це демонструє ефективність віконного методу мінімізації крайових ефектів і
ставить питання про необхідність оцінки ефективності різних методів такої мінімізації.

Оцінити вплив крайових ефектів на форму сигналу можна за допомогою абсолютної
похибки:

Dx(t)= |y(t) – x(t)|. (4)

Така похибка концентрується на початку і наприкінці реалізації, монотонно спадаючи
до її центру. Основною метою мінімізації крайових ефектів є зменшення розміру ділянки
сигналу, на якому похибка (4) перевищує задане допустиме значення Dдоп. Така ділянка
складається з двох частин, які розташовуються в крайових зонах реалізації на початку (КЗ1)
(див. рис. 2) і наприкінці (КЗ2).

Рисунок 2 – Виділення крайової зони КЗ1 по лівому краю
абсолютної похибки вибірки

Оскільки викривлення відновленого сигналу переважно локалізовані на краях,
критерієм оцінки ефективності мінімізації крайових ефектів під час цифрової обробки
сигналу використовується відносний розмір крайової зони, визначений для заданої допусти-
мої похибки Dдоп:

1 2( ) ( )( ) 100% min
m доп

доп доп
доп

КЗ КЗВРКЗ D

D + D
D = × ¾¾¾® , (5)

де КЗ1(Dдоп) и КЗ1(Dдоп) – розміри ділянок на передньому і задньому краях реалізації, в яких
похибка від ефекту Гіббса перевищує допустиму (Dдоп); m – довжина реалізації.

В якості Dдоп в (5) може бути прийнято значення, яке розраховано на основі необхідної
точності вимірювань. З урахуванням особливостей властивих IoT, в якості Dдоп може
виступати оцінка, заснована на вазі молодшого розряду АЦП.

Виходячи з описаних вище властивостей ДПФ, можна стверджувати, що ефект
розтікання спектру буде концентруватися на краях вибірки і залежати від того наскільки то-
чно в оброблюваній вибірці витримано вимогу до цілого числа періодів сигналу, що містять-
ся в ній.  Найбільш вдалим з точки зору мінімізації ефекту Гіббса є окремий (і,  відповідно,
вкрай малоймовірний) випадок, коли в оброблюваній вибірці поміщається строго ціле число
періодів сигналу. В цьому випадку відсутні причини появи крайових ефектів і теоретично
вони зовсім не повинні мати місця. У нашому дослідженні підберемо частоту тестового
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сигналу так, щоб в досліджуваній 1024-точкової вибірці виявилося ціле число періодів. Щоб
дослідити поведінку крайових ефектів при всіх можливих випадках досить збільшувати
частоту з деяким кроком до тих пір, поки вона не досягне такого рівня, щоб в тестовій вибір-
ці знову вміщувалося ціле число періодів, але на один більше, ніж спочатку. Таким чином ми
отримаємо можливість оцінити весь можливий спектр значень спотворює впливу методичної
похибки ДПФ на форму оброблюваного сигналу.  При цьому кожен раз при збільшенні час-
тоти в вибірці буде міститися N' періодів:

360
nN N °¢ = +
°

,

де N– початкова кількість періодів (ціле число); no – роздрібненість періоду, тобто, частина
додаткового періоду в градусах.

Таким чином, при роздрібненості no=0 і no=360 тестова вибірка буде містити ціле число
періодів, а при no=180о число періодів буде не цілим, але значення першої і останньої точки
синусоїди співпадуть. Максимальна різниця між першою і останньою точками вибірки буде
спостерігатися при no=90о та no=270о. Слід зазначити, що використання в якості тестового
моногармонійного сигналу полегшує аналіз отриманих залежностей, але не гарантує відпові-
дності точної кількісної оцінки у випадку із застосуванням досліджуваного методу мініміза-
ції для сигналів більш складної форми. Однак, запропонована методика аналізу може бути
легко застосована і для сигналів форми, типової для цікавого для дослідника технічного або
фізичного процесу.

Проведемо таке дослідження з використанням декількох поширених вагових віконних
функцій. Це дозволить відразу оцінити їх ефективність з точки зору мінімізації ефекту
Гіббса. Як тестова послідовність використовуємо моногармонійний сигнал, що містить у
межах оброблюваної вибірки 6 періодів. Розмір вибірки приймемо N=1024 точок. Для визна-
чення розміру крайової зони задамося значенням допустимої похибки (Dдоп) виходячи з
умови застосування 10-розрядного АЦП, для якого роздільна здатність дорівнюватиме
100 %/210=0,98 % динамічного діапазону вимірювання (значення молодшого розряду АЦП,
що входить до складу вимірювального каналу). Результати моделювання наведені на рис. 3.

Рисунок 3 – Залежність відносного розміру крайової зони ВРКЗ(Dдоп)
від роздрібненості періоду no для ряду вагових вікон

Отримані в результаті дослідження дані мають ряд важливих особливостей, що
дозволяють зробити наступні висновки.
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1. Найбільшу ефективність в сенсі мінімізації втрат інформації із тих, що застосовува-
лися в дослідженні, показав метод на основі вікна Блекмана, розмір крайової зони (обсяг
втрат інформації) для якого склав до 33,2% для заданих розміру вибірки (1024 точки) і допу-
стимої похибки, що відповідає молодшого розряду 10-розрядного АЦП.

2. Застосування методів мінімізації крайових ефектів викликаних розтіканням спектру
при ДПФ на основі різних вагових вікон мають різну ефективність, оцінити яку можна на
основі запропонованого критерію (5), заснованого на оцінці впливу методичної похибки
ДПФ на форму оброблюваного сигналу, який крім цього дозволяє оцінити втрати інформації
у вигляді оцінки частини оброблюваної послідовності, що має допустиму похибку вище
деякої заданої.

3. Запропонована методика дозволяє оцінити можливість застосування перетворення
Фур'є для обробки даних в системах, що базуються на концепції IoT на етапі їх проектуван-
ня, орієнтуючись на оцінку необхідної обчислювальної потужності для такої ЦОС з
урахуванням особливостей застосування ДПФ для малих за обсягом вибірок і обмеженості
обчислювальних можливостей в рамках концепції IoT.

Висновки.
На підставі проведеного аналізу тенденцій розвитку концепції промислового IoT

сформульована задача розробки підходів до використання методів ЦОС в умовах обмежених
обчислювальних можливостей кінцевих пристроїв IoT. У таких умовах як ефективними
методами обробки даних розглядається підхід, який заснований на перетворенні Фур'є.
Аналіз особливостей ДПФ дозволив виділити в якості його істотного недоліку ефект
розтікання спектру, здатний в умовах роботи з вибірками малих обсягів істотно спотворюва-
ти оброблювані дані. Під час проведення досліджень запропоновано критерій оцінки ефекти-
вності методів боротьби з цим недоліком і запропонована методика на його основі, що до-
зволяє кількісно оцінити негативний вплив від ефекту розтікання спектру на основі обчис-
лення втрат інформації. Наведено приклад застосування запропонованої методики, який до-
зволяє провести порівняльний аналіз ефективності застосування різних вагових вікон спіль-
но з ДПФ.
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Особенности цифровой обработки сигналов в условиях концепции интернета вещей.
На основании проведенного анализа тенденций развития концепции промышленного интер-
нета вещей (IоТ) сформулирована задача разработки подходов к использованию методов
цифровой обработки сигналов (ЦОС) в условиях ограниченных вычислительных возможно-
стей конечных устройств IoT. В качестве эффективных в таких условиях методов обра-
ботки данных рассматривается подход, основанный на дискретном преобразовании Фурье
(ДПФ). Анализ особенностей ДПФ позволил выделить в качестве его существенного недос-
татка эффект растекания спектра, способный в условиях работы с выборками малых объ-
емов существенно искажать обрабатываемые данные. В результате проведенных исследо-
ваний предложен критерий оценки эффективности методов борьбы с этим недостатком и

http://blog.iiconsortium.org/2015/07/the-7-principles-of-the-internet-of-things-iot.html
http://blog.iiconsortium.org/2015/07/the-7-principles-of-the-internet-of-things-iot.html


ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

146

предложена методика на его основе, позволяющая количественно оценить негативное дей-
ствие от эффекта растекания спектра на основе вычисления потерь информации. Приве-
ден пример применения предложенной методики, который позволяет провести сравнитель-
ный анализ эффективности применения различных весовых окон совместно с ДПФ.
Ключевые слова: интернет вещей, дискретное преобразование Фурье, цифровая обработка
сигналов, растекание спектра, весовые оконные функции, потери информации.
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Features of digital signal processing in the context of the Internet of things concept.
Existing tendencies in the development of the concept of the Internet of things (IoT) pose to the
developers the task of finding a compromise between the depth of research and the immediacy of
the calculations. In this paper, the features of digital signal processing (DSP) based on the discrete
Fourier transform (DFT) are considered and analyzed, and its existing shortcomings, most signifi-
cant in the context of the concept of the Internet of things, are highlighted. In the course of the
study, it was possible to analyze the methods of combating the identified deficiencies and to propose
an effective method of determining the effectiveness in selecting such methods. Based on the analy-
sis of trends in the development of the concept of industrial IoT, the task is formulated of developing
approaches to the use of DSP methods in conditions of limited computing capabilities of IoT end
devices. As an effective data processing method in such conditions, the approach based on the
Fourier transform is considered. An analysis of the DFT features made it possible to single out, as
its essential disadvantage, the spreading effect of the spectrum, capable of significantly distorting
the processed data in conditions of working with samples of small volumes. As a result of the con-
ducted studies, a criterion for evaluating the effectiveness of methods to combat this deficiency was
proposed and a technique based on it was proposed, which makes it possible to quantitatively eva-
luate the negative effect of the spreading effect of the spectrum on the basis of calculating informa-
tion losses. An example of application of the proposed methodology is given, which allows to make
a comparative analysis of the effectiveness of the application of different weight windows in con-
junction with the DFT.
Keywords: Internet of things, discrete Fourier transform, digital signal processing, spectrum
spreading, weighting window function, loss of information.
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КОМП’ЮТЕРНА СИТЕМА ПРОГРАМНОГО КЕРУВАННЯ
ПРОЦЕСОМ АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ

Розроблено концепцію програмного керування рухами апаратних засобів задля скорочення
циклу обробки деталі та забезпечення прогнозованих мікронерівностей поверхні.
Побудована архітектура тривимірної триступеневої комп'ютерної системи з
використанням ієрархічного принципу, методів безпосереднього цифрового керування та
керування зі зворотним зв'язком за станом, а також непрямого контролю амплітуди
мікронерівностей поверхні деталі. Розроблено детерміновані математичні моделі
апаратних засобів системи з урахуванням запізнювання та дії випадкових перешкод.
Мінімізацією квадратичного критерію якості з використанням еталонних моделей синтезо-
вано апаратні засоби цифрової обробки сигналів. На основі частотного подання вхідного
сигналу розроблений критерій вибору періоду дискретизації.
Ключові слова: алмазне шліфування, апаратні засоби, перетворення, мікронерівності,
комп'ютерна система.

Вступ. Недоліком відомих систем програмного керування процесом алмазного
шліфування (АШ) є відсутність сигналу зворотного зв’язку щодо поточного стану якості
поверхні деталі, що оброблюється шліфувальним верстатом (ШВ). Побудова замкнених
комп’ютерних систем (КС) зі зворотнім зв’язком по стану мікронерівностей неможлива у
зв’язку з відсутністю відповідних первинних перетворювачів. Підвищення ефективності
процесів АШ також досягається за рахунок використання КС апаратних засобів для
періодичної правки круга з метою періодичного відновлення його ріжучої спроможності [1].

Постановка завдання для досліджень. Пропонується використання девіацій
швидкості обертання шліфувального круга (ШК) в якості вхідного сигналу для оцінювання
мікронерівностей поверхні деталі, яка оброблюється ШВ. Еталонні рівні девіацій визначено
на основі квалітетів чистоти та внесено до банку даних КС у вигляді нормативів [1]. Девіації
є сигналом зворотного зв’язку, який містить в собі інформацію про відхилення
прогнозованого квалітету чистоти від встановленого програмою обробки партії деталей.
Пропонується також процес алмазно-іскрового шліфування (АІШ) у якості методу автомати-
чної правки ШК на металевому зв’язуванні. В основу розробки апаратних засобів покладено
непрямі методи оцінювання ріжучої спроможності ШК та побудова нового технологічного
циклу обробки поверхні деталі.

Метою статі є розробка апаратних засобів та інформаційної технології підвищення
ефективності процесу АШ. Досягнення мети забезпечується розв’язанням таких завдань:

– розробка концепції програмного керування КС рухами апаратних засобів щодо
скорочення часу обробки деталі та забезпеченню прогнозованих мікронерівностей;

– побудова архітектури тривимірної триступеневої КС зі зворотним зв'язком за станом;
– розробка детермінованих математичних моделей апаратних засобів;
– встановлення вимог щодо вибору періоду дискретизації вхідних сигналів.

© Єнікєєв О.Ф., Суботін О.В.,
Разживін О.В., Абрамська І.Б., 2017
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Нова концепція підвищення ефективності АШ. Структурна схема програмного
керування КС рухами апаратних засобів щодо скорочення циклу обробки деталі та забезпе-
ченню заданого квалітету чистоти її обробленої поверхні подано на рис. 1. Як програмні
впливи на виконуючі механізми ШВ по досягненню поставленої мети використані
поперечна та повздовжня подачі ШК, а також його швидкість обертання [9]. На рис. 1 позна-
чено: ( )1 2, , ... , T

iU u u u=  – вектор програмних впливів КС на виконуючі механізми,

( ), ,
T

поп пр крX S S f=  –  вектор стану ШВ, RZ – амплітуда мікронерівностей, Δω – сигнал

девіацій, ( )1 2, ,..., T
kx x x x=  – вектор випадкових завад, ( ), , ,, , ,

T

ет поп опт пр опт кр оптQ S S f= D  –
вектор уставок процесу АШ.

Рисунок 1 – Концепція програмних рухів апаратних засобів

У основу розробки архітектури КС покладено мікроконтролер МС68НС912В32, методи
безпосереднього цифрового та покоординатного управління, ієрархічний принцип, непрямі
вимірювання мікронерівностей та різальних властивостей ШК, а також принципи
децентралізації та мультиплексування шин адреси та даних [10]. Структурна схема
тривимірної триступінчастої КС подана на рис. 2.

На рис.2 позначено: Д – первинний перетворювач; П1…П4 – перетворювачі вихідного
сигналу Д у цифровий код; ЕП – електричний привод; ВМ – виконуючий механізм верстата;
К –  комутатор сигналів;  I,  U –  відповідно струм та напруга ВМ1; Pв – потужність приводу
обертання шліфувального круга; ШГІ – генератор сигналів; ВПП – вимірювальний
перетворювач потужності; П5 – вимірювач параметрів сигналу ШГІ; ЦАП – цифро-
аналоговий перетворювач; q, qопт – генерований та оптимальний сигнали уставок; Sпоп, Sпр –
відповідно поперечна та повздовжня подачі круга; ωкр – середня швидкість обертання круга;
Δω – девіації; Yкр, Yпоп, Yпр – вихідні параметри відповідних виконуючих механізмів.

Інформаційний зв'язок між КС та процесом АШ забезпечують сигнали подач та
швидкості обертання ШК. Апаратні засоби першого ступеня КС задають параметри АШ, які
зберігає банк даних у вигляді відповідного вектора. Вихідні сигнали формуються ними під
час прямої або зворотної ходи ШК.

Сигнал миттєвої швидкості обертання ШК є вхідним для апаратних засобів другого
ступеня. Пристрій 4 на основі прямих вимірювань миттєвої швидкості та за допомогою
інформаційної технології [8] обробки цього сигналу визначає мікронерівності поверхні
деталі, амплітуда яких прогнозується.
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Рисунок 2 – Структурна схема тривимірної триступінчастої КС

Алгоритм обробки сигналу швидкості складається з таких обчислювальних процедур:
виділення сигналу девіацій та подання його обмеженим рядом Фур’є; визначення діючого
значення та його порівняння з еталонним рівнем, котрий встановлено програмою обробки
партії деталей. Якщо амплітуда мікронерівностей перевищує рівень, заданий прийнятим
«квалітетом» чистоти поверхні деталі, то пристрій 4 аналізує банк даних та формує сигнали
коригування подач.  Пристрої 1,  2  та 3  оброблюють ці сигнали під час пауз між прямою та
зворотною ходою ШК. ВМ1-ВМ3 задають нові параметри АШ.

Інформаційний зв'язок між процесом АШ та апаратними засобами третього ступеня КС
забезпечують сигнали струму та напруги ВМ3, а також сигнал швидкості обертання. На
основі допускового контролю та непрямих вимірювань різальної властивості ШК вони реалі-
зують нову технологію безперервної обробки поверхні деталі,  яка поєднує процеси АШ та
АІШ. Інформаційний зв'язок між апаратними засобами третього ступеня та процесом АІШ
забезпечує сигнал правки круга, електричні параметри якого вимірює П5.

Паралельний інтерфейс забезпечує інформаційний зв'язок між блоками П1-П4, ВПП та
пристроями 1 – 5, між пристроями 1 – 3 та ЦАП1 – ЦАП3, а також пристроєм 5 та ШГІ.
Процеси обміну даних між пристроями 1 – 5 забезпечує послідовний інтерфейс.

Моделювання елементів КС. Методика аналізу лінійних апаратних засобів полягає у
наступному:

– виконати моделювання апаратних засобів з урахуванням полоси нечутливості
датчика, яку визначаємо у результаті статистичної обробки експериментальних даних;

– побудувати модель апаратних засобів у вигляді передатних функцій за керуючим
впливом;

– виконати дослідження збурюючих впливів;
– мінімізацією квадратичного критерію якості визначити передатну функцію пристрою

цифрової обробки сигналів;
– на основі частотного подання вхідного впливу з використанням теореми згортки

отримати вихідний сигнал апаратних засобів;
– побудувати схеми комп’ютерного моделювання.
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Під час виконання досліджень z-перетворення передатної функції апаратних засобів
для підтримки постійної швидкості обертання ШК отримано в такому вигляді [2]
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де пD  – довірчій інтервал вимірювань швидкості обертання ШК первинним перетворювачем,
який отримано на основі інформаційного підходу у результаті статистичної обробки
дослідних даних [2]; од Тk ,  - коефіцієнт передачі й запізнювання двигуна ЕП; Тij – запізню-
вання передачі інформації між блоками i та j.

Отримана передатна функція пристрою 3 (див. рис. 2) цифрової обробки сигналу
швидкості у такому вигляді [2]:
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Первинний перетворювач та виконуючий механізм вносять запізнення у роботу
апаратних засобів завдання поперечної подачі ШК.

Z-перетворення виразів для передатних функцій за управляючим та збурювальним
впливами мають такий вигляд [3]:
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де ММ Тk ,  – коефіцієнт передачі й постійна часу виконуючого механізму; l4 – коефіцієнт
перетворення.

У виразах (3) врахована зона нечутливості первинного перетворювача, яку визначено
на основі інформаційного підходу у результаті статистичної обробки дослідних даних [7].

При визначенні вхідного впливу апаратних засобів для завдання поперечної подачі ШК
враховано, що пряма та зворотна хода круга утворюють період основної гармоніки частотно-
го подання вхідного впливу.

На підставі цього словесного опису найбільш повно поставленому завданню відповідає
такий сигнал [1]:

( )
0, якщо - ,- , - ;

t , якщо - ;
, якщо - , 0,0 0,5 ,

поп поп

поп

t t t
S S t

S t

p p a a a p a p
a p a
p a a a a p

- <W < + <W < <W <ì
ï= <W <í
ï- - + <W < > < <î

(4)

де ( )1 22
t ta

W
= - , t2 – час взаємодії ШК з поверхнею деталі; W  – кругова частота першої

гармоніки частотного подання сигналу девіацій.
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Перетворення Фур’є для сигналу (4) має наступний вигляд:

( ) ( ) ( ) ( )1 2
1

2 14 1 cos sin 2 1
2 1 2

n
поп

поп
k

kSS t t t k t
kp =

- Wé ù
= - - Wê ú- ë û

å , (5)

Виконаємо заміну гармонійних складових сумою експоненціальних сигналів:

( ) ( )
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212
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Розв’язування задачі Коші для диференціальних рівнянь, які описують процеси
перетворення інформації апаратними засобами завдання поперечної подачі круга, виконаємо
з використанням теореми про згортку. Після застосування зворотного перетворення Лапласу
до передатної функції та математичних перетворень отримали:
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V ,

rПkМ kTkb t1
2
11 = , 1kТ  – постійна часу ланки, яка корегує амплітудно-частотну характеристику

апаратних засобів; ϛ – випадкова завада.
За допомогою теореми згортки на основі виразів (6) та (7) отримали вихідний сигнал

апаратних засобів програмного завдання поперечної подачі ШК:
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 (8)

На основі виразів (3) отримана передатна функція пристрою 1 (див. рис. 2) цифрової
обробки сигналу поперечної подачі у такому вигляді [3]:

( ) 21
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=
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zzzWП . (9)

Отримано наступні вирази для передатних функцій за керуючим та збурювальним
впливами [4] апаратних засобів програмного завдання поздовжньої подачі ШК:
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У цих виразах враховано запізнювання, яке вносять відповідно пристрої П2,
екстраполятор та ЕП2.

Також враховано зону нечутливості первинного перетворювача, яку визначено на
основі інформаційного підходу у результаті статистичної обробки дослідних даних.

При поданні вхідного впливу апаратних засобів програмного завдання повздовжньої
подачі ШК ще враховано те, що вона за своєю сутністю являє швидкість переміщення
приводу:
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Після застосування зворотного перетворення Лапласу до передатної функції апаратних
засобів завдання повздовжньої подачі та математичних перетворень отримали:
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За допомогою теореми згортки на основі виразів (11) та (12) отримали вихідний сигнал
апаратних засобів [10]:
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Передатна функція пристрою 2 (див. рис. 2) цифрової обробки сигналу
поздовжньої подачі ШК [4]:

( ) 1
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2 374.0374.0
823.0862.004752.0
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В результаті аналізу апаратних засобів вимірювань девіацій із застосуванням
комп’ютерного моделювання та апарату z-перетворень отримано передатну функцію [5]:

( ) 2
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1
1

1
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7 1 -*-*
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++
=
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zbzzW . (14)

У виразі (14) враховані запізнення та похибка вимірювань девіацій, яку визначено на
основі інформаційного підходу у результаті статистичної обробки дослідних даних.

Подаємо вхідний вплив апаратних засобів вимірювань девіацій у вигляді обмеженого
ряду Фур’є.
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Після заміни гармонійних складових сумою експоненціальних сигналів маємо:
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k

kk eeАt pypyw . (15)

Після застосування зворотного перетворення Лапласу до передатної функції апаратних
засобів вимірювань девіацій та перетворень отримали:
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девіацій, 4Пt  – запізнення, яке вносить пристрій П4 у роботу апаратних засобів.
За допомогою теореми про згортку на основі виразів (15) та (16) отримали вихідний

сигнал апаратних засобів вимірювань девіацій [9]:
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Отримана передатна функція пристрою 4 (див. рис. 2) цифрової обробки сигналу
миттєвої швидкості в такому вигляді [5]:
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З аналізу структурної схеми КС із застосуванням математичного апарату z-перетворень
маємо такий вираз для дискретної передатної функції апаратних засобів, які задають шпару-
ватість сигналу ТДЖ при процесі АІШ [6]:
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де гТИП Тk , – коефіцієнт передачі й постійна часу генератору сигналів; КОУ, Тпр – коефіцієнт
передачі й постійна часу підсилювача сигналів.

Після застосування зворотного перетворення Лапласу до передатної функції апаратних
засобів третього ступеню та математичних перетворень отримано:
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Подаємо вхідний вплив апаратних засобів третього ступеню КС у вигляді функції
Хевісайда. На основі виразу (19) за допомогою теореми про згортку отримали вихідний
сигнал:
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Одержали передатну функцію пристрою 5 [6]:
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Розробка критерію вибору періоду дискретизації інформації. Для цього задаємося
значенням похибки відновлення аналогового сигналу за дискретними відліками. Вплив КС
на виконуючий механізм ШВ подаємо у вигляді обмеженого ряду Фур’є,  який має десять
гармонійних складових:

( ) ( )[ ]å
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1
12 12sin

i
i tiAtv w . (22)

Втрати інформації під час дискретизації за часом гармонійного сигналу оцінюються
величиною динамічної похибки, яка отримана у такому вигляді [9]:
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де m – кількість інтервалів дискретизації.
Відносна похибка дискретизації сигналу (22) визначена з урахуванням внесків

гармонійних складових:
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За допомогою цього виразу побудовано графік (див. рис. 3), який використано автора-
ми для визначення кількості інтервалів поділу прямої або зворотної ходи круга при обраній
похибці відновлення.

Час виконання одного проходу залежить від довжини заготівлі та повздовжньої подачі
ШК. Тому цей час можливо встановити заздалегідь. Період дискретизації вхідного сигналу
обчислюємо шляхом поділу часу виконання одного проходу на задану кількість інтервалів.
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Рисунок 3 – Графік похибок дискретизації

Продуктивність апаратних засобів КС при обробці вхідної інформації не повинна
перевищувати розрахований період дискретизації. Так, наприклад, час одного проходу ШК
заготівлі довжиною 0,5 м, при повздовжній подачі 4,0 м/хв. складає 7,5 с. Для випадку, коли
похибка дискретизації аналогового сигналу складає 0,035, відповідно з цим, результати
розрахунків дають 100 інтервалів. Звідси, час обробки апаратними засобами вхідного
сигналу складає 0,075 с. Цей час і є критерієм для оцінювання можливої продуктивності апа-
ратних засобів КС.

Висновки.
Розроблено концепцію програмного керування КС рухами апаратних засобів щодо

скорочення циклу обробки деталі та забезпеченню прогнозованих мікронерівностей її
обробленої поверхні. Архітектуру тривимірної триступеневої КС побудовано з використан-
ням ієрархічного принципу, методів безпосереднього цифрового управління та управління зі
зворотнім зв’язком по стану, а також непрямого контролю амплітуди мікронерівностей
поверхні деталі, яка оброблюється, на основі вимірювань сигналу миттєвої швидкості
обертання ШК. На основі дискретного перетворення Лапласа побудовано детерміновані
математичні моделі апаратних засобів КС. При їхньої розробці враховано запізнення та дія
випадкових завад. Мінімізацією квадратичного критерію якості з використанням еталонних
моделей синтезовано потрібні апаратні засоби цифрової обробки сигналів. На основі
частотного подання вхідного сигналу розроблено критерій вибору періоду дискретизації.
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Компьютерная система программного управления процессом алмазного шлифования.
Разработана концепция программного управления движениями аппаратных средств по
сокращению цикла обработки детали и обеспечению прогнозируемых микронеровностей
поверхности. Построена архитектура трехмерной трехступенчатой компьютерной
системы с использованием иерархического принципа, методов непосредственного
цифрового управления и управления с обратной связью по состоянию, а также косвенного
контроля амплитуды микронеровностей поверхности детали. Разработаны детерминиро-
ванные математические модели аппаратных средств системы с учетом запаздывания и
действия случайных помех. Минимизацией квадратичного критерия качества с использова-
нием эталонных моделей синтезированы аппаратные средства цифровой обработки сигна-
лов. На основе частотного представления входного сигнала разработан критерий выбора
периода дискретизации.
Ключевые слова: алмазное шлифование, аппаратные средства, преобразования,
микронеровности, компьютерная система.

O. Yenikieiev, O. Subotin, A. Razzhivin
Donbass State Engineering Academy,
I. Abramsky
Ukrainian State University of Railway Transport
Computer system of software management process of diamond grinding. The disadvantage of the
known systems for program control of the diamond grinding process is the absence of a feedback
signal about the current state of the surface quality of the part machined by the grinding machine.
The construction of closed computer systems with feedback on the state of microroughness is
impossible in connection with the absence of appropriate primary converters. The increase in the
efficiency of diamond grinding processes is also achieved through the use of a hardware system for
periodically adjusting the circle in order to periodically restore its cutting ability. The purpose of
the research is to develop information technology to improve the efficiency of the diamond grinding
process. It is proposed to use deviations in the speed of rotation of the grinding wheel as an input
signal for estimating the microroughness of the surface of a workpiece, which is machined by a
machine tool. The reference levels of deviations are determined on the basis of the qualifications of
purity and are entered in the data bank of the computer system in the form of standards. Deviation
is a feedback signal that contains information about the deviation of the predicted purity grade
established by the batch processing program. The basis for the development of hardware is based
on indirect methods for assessing the cutting ability of the grinding wheel and the construction of a
new technological cycle for machining the surface of the workpiece. The concept of software
control of the movement of hardware to reduce the cycle of processing parts and provide
predictable microroughness of the surface. The architecture of a three-dimensional three-stage
computer system is constructed using the hierarchical principle, direct digital control and control
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methods with state feedback, as well as indirect control of the microroughness amplitude of the part
surface. The deterministic mathematical models of the hardware of the system are developed taking
into account the delay and the effect of random interference. By minimizing the quadratic quality
criterion using reference models, the hardware of digital signal processing is synthesized. Based on
the frequency representation of the input signal, a criterion for selecting the sampling period has
been developed.
Key words: diamond grinding, hardware, transformation, microroughness, computer system.
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ВПЛИВ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ
НА СПЕКТР СИГНАЛУ ПІДСИЛЮВАЧА КЛАСУ D

Розглянуто широтно-імпульсну модуляцію, яка є основним методом перетворення звуку в
підсилювачах класу D. Характеристики широтно-імпульсної модуляції першого та другого
роду розглядаються в аспекті нелінійних спотворень і генерації електромагнітних завад.
Використання широтно-імпульсної модуляції першого роду створює додаткові гармоніки на
виході підсилювача класу D. У цьому випадку для зменшення спотворень частота комутації
повинна бути значно вище, ніж частота сигналу. Використання широтно-імпульсної
модуляції другого роду в підсилювачах класу D є більш доцільним. Розглянуто вплив глибини
модуляції на рівень спектральних компонент і, відповідно, електромагнітних завад. При
наявності сигналу на вході підсилювача, тобто коли індекс модуляції більше нуля, спектр на
виході розширюється та максимальний рівень гармонік на виході зменшується. Запропоно-
вано спосіб розрахунку максимальних значень спектральних складових.
Ключові слова: підсилювачі класу D, електромагнітна сумісність, електромагнітні звади,
широтно-імпульсна модуляція.

Загальна постановка проблеми. В останні роки енергоефективність підсилювачів
потужності звукових частот значно підвищилася завдяки широкому застосуванню підсилю-
вачів класу D. Принцип роботи підсилювача класу D полягає в наступному: тактові імпульси
модулюються по ширині вхідним сигналом, широтно-імпульсно модульований (ШІМ)
сигнал підсилюється за потужністю та подається на гучномовець безпосередньо або крізь
фільтр низької частоти (НЧ), а відфільтрований сигнал випромінюється гучномовцем. Перет-
ворення аналогового низькочастотного сигналу в послідовність широтно-модульованих
імпульсів є нелінійним.  Тому,  з одного боку,  спосіб модуляції є важливим з точки зору
отримання мінімальних спотворень сигналу. З іншого боку спектр ШІМ сигналу також
визначається способом модуляції. Таким чином, тип ШІМ у значній мірі визначає спектр
створених підсилювачем класу D гармонік.

У теперішній час найбільш поширені в перетворювальній техніці два типи ШІМ:
першого роду та другого роду [1].  У ШІМ першого роду (ШІМ-1)  тривалість імпульсу
визначають значенням сигналу в тактові моменти часу (див. рис. 1).

Рисунок 1 – Часові діаграми ШІМ першого роду

© Оникієнко Ю.О., 2017
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У підсилювачах класу D також використовується сигма-дельта модуляція, яка має такі
самі спектральні характеристики як ШІМ-1  [2].  У ШІМ другого роду (ШІМ-2)  фронт
імпульсу збігається з моментом вибірки (див. рис. 2).

Рисунок 2 – Часові діаграми ШІМ другого роду

Підсилювачам класу D притаманний і ряд недоліків, які обумовлено імпульсним
режимом роботи: нелінійні спотворення внаслідок використання ШІМ та високий рівень
створюваних завад. Тому необхідно вживати заходи для забезпечення електромагнітної
сумісності (ЕМС) підсилювачів класу D з іншими вузлами апаратури та зниження електро-
магнітної емісії до рівнів, що регламентований відповідними стандартами [3]. Окрім того
розрахунок рівнів спектральних складових вимагають значних комп’ютерних ресурсів.

Постановка задач дослідження. Метою роботи є оцінка впливу різних способів
широтної модуляції на спектр вихідного сигналу звукового підсилювача з точки зору
отримання мінімальних спотворень вихідного сигналу та мінімальних рівнів завад, що
генеруються підсилювачем. Запропонувати простий спосіб оцінки максимальних
значень спектральних складових на виході підсилювача.

Спектральні характеристики ШІМ першого роду. Спектральні характеристики ШІМ
для випадку, коли модуляція здійснюється синусоїдальним або сумою синусоїдальних
сигналів розглянуті в роботі [4]. Вираз для спектру ШІМ першого роду має такий вигляд [5]:
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де М – коефіцієнт модуляції 1M £ ;  f1 – частота модулюючого сигналу; fс – частота переми-
кання; n – номер n-ої гармоніки модулюючого сигналу; k – номер k-ої гармоніки тактового
сигналу; ( )0J a  – функція Бесселя (циліндрична функція) 0-го порядку; ( )nJ a  – функція
Бесселя (циліндрична функція) n-го порядку; 1 / cq f f= ; 1/ cT f= .
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Аналіз виразу (1) показує, що в спектрі ШІМ сигналу 1-го роду крім модулюючого сиг-
налу з частотою f1 містяться його гармоніки nf1, гармоніка з частотою перемикання fс і кратні
їй kf1, а також комбінації гармонік з частотою модулюючого сигналу та частотою
перемикання 1 cnf kf± . З виразу (1) також очевидно, що модулюючий сигнал і його гармоніки
представлені в ШІМ сигнал з затримкою / 2T . Сам модулюючий сигнал в ШІМ сигнал
пропорційний ( ) ( )12 /J qM qp p ,  а не М.  Тому в підсилювачах класу D  з сигма-дельта
модуляцією амплітуду гармонік модулюючого сигналу на виході знижують,
вибравши 1cf fp? [6].

Спектральні характеристики ШІМ другого роду. Розглянемо ШІМ другого роду
для випадку, коли модулюючий сигнал синусоїдальний. Вираз для ШІМ другого роду має
вигляд [5]:
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Вираз для спектру ШІМ другого роду отримано з (2) у вигляді [5]:
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З виразу (3) випливає, що в спектрі ШІМ сигналу 2-го роду крім модулюючого сигналу
з частотою f1 містяться гармоніка з тактовою частотою fс і кратні їй kf1, а також комбінації
гармонік з частотою модулюючого сигналу і частотою перемикання 1 cnf kf± . Гармоніки
модулюючого сигналу nf1 в спектрі ШІМ 2-го роду відсутні.  Модулюючий сигнал
пропорційний коефіцієнту М. Таким чином, ШІМ 2-го роду при використання в звукових
підсилювачах класу D не створює додаткових гармонік в порівнянні з ШІМ 1-го роду.

Реальний звуковий сигнал є комбінацію гармонійних коливань з різною амплітудою,
частотою та фазою. Тому в підсилювачі класу D модуляція здійснюється одночасно кількома
сигналами. У роботах [5, 7] виконано спектральний аналіз багатотональної ШІМ. Вираз для
двотональної ШІМ 2-го роду має такий вигляд [5]:
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де М1 – коефіцієнт модуляції сигналу 1 1 1M £ ; М2 – коефіцієнт модуляції сигналу 2 2 1M £ ;
f1 – частота модулюючого сигналу 1; f2 – частота модулюючого сигналу 2; fс – тактова часто-
та; m – номер m-ої гармоніки модулюючого сигналу 1; n – номер n-ої гармоніки модулюючо-
го сигналу 2; k – номер k-ої гармоніки сигналу перемикання.

З виразу (4)  отримано вираз для спектра сигналу ШІМ 2-го роду з двотональним
модулюючим сигналом [5]:
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Як видно з виразу (5) спектр двотонального ШІМ сигналу 2-го роду крім модулюючих
сигналів і гармоніки з частотою перемикання містить гармоніки з частотами ckf , 1ckf mf± ,

2ckf nf± , 1 2ckf mf nf± ± , що з'явилися в результаті інтермодуляції k-их гармонік сигналу
перемикання з гармоніками модулюють сигналів.

Теоретично по обидві сторони від частоти перемикання розташовується нескінченно
велика кількість гармонік модулюючих частот і їх комбінацій з амплітудами які зменшують-
ся. І хоча на практиці число таких гармонік обмежено в наслідок їх загасання, гармоніки,
розташовані зліва від частоти перемикання можуть потрапити в звуковий діапазон підсилю-
вача та погіршити якість його відтворення. Для зменшення впливу комбінаційних гармонік
на якість роботи підсилювача, його частота перемикання повинна бути якомога вище, а в разі
необхідності повинен бути використаний вихідний фільтр низьких частот.

На рис. 3 представлений спектр сигналу з ШІМ 2-го роду, розрахований за
формулою (3) до частоти 30 МГц при частоті модуляції f1=1 кГц, частоті перемикання
fc=20 кГц, глибині модуляції М=0,5 та кількості гармонік модулюючого сигналу n=5.
На рис. 4 представлений спектр сигналу з ШІМ 2-го роду, розрахований за формулою (3) для
частоти 1 МГц і глибині модуляції М=0,01 при інших рівних умовах.

Рисунок 3 – Спектр ШІМ сигналу при М = 0,5 та огинаюча спектру
трапецеїдального сигналу (жирна лінія)
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Рисунок 4– Спектр ШИМ сигналу при М=0,01

Як видно з рис. 4, при зменшенні глибини модуляції (тобто при відсутності вхідного
сигналу) амплітуда непарних гармонік зросла приблизно в 2 рази (на 6 дБ). Амплітуда
2-ої гармоніки зменшилася на 60 дБ. Амплітуди парних гармонік зростають з ростом
частоти по відношенню до другої гармоніки. Таким чином, поява додаткових спектральних
складових навколо гармонік частоти перемикання при модуляції вхідного сигналу зменшує
рівень електромагнітних завад на виході підсилювача, а, отже, і колами електроживлення [8].
Перерозподіл енергії між спектральними складовими завдяки модуляції частоти
перемикання з загальним зниженням рівня цих складових використовується у модуляції з
розподіленим спектром [9].

Безпосереднє розрахунок спектральних складових ШІМ це тривалий процес, що вима-
гає достатніх комп'ютерних ресурсів і не може бути використано для швидкої оцінки рівня
електромагнітних завад, створюваних підсилювачем класу D. Тому для спрощення та
прискорення розрахунків огинаючу спектру ШІМ необхідно апроксимувати більш простою
функцією. На рис. 3 жирною лінією виділена огинаюча спектра періодичної послідовності
трапецеїдальних імпульсів з одиничною амплітудою, періодом 50 мкс і тривалістю імпульсів
25 мкс.

Математичний вираз огинаючої спектру сигналу отримано наступним чином. Формула
для розрахунку амплітуди n-ої гармоніки періодичної послідовності трапецеїдальних
імпульсів має вигляд [10]:

( ) sin
sin

2 ,

f

n
f

n
n T

C nn
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p t
p g

g
p tp g

æ ö
ç ÷
è ø=

де Т – період проходження імпульсів;
g – коефіцієнт заповнення;
tf – тривалість фронту (спаду) імпульсу;
n – номер гармоніки.

Прийнявши ( )sin 1np g = , отримуємо вираз для огинаючої з урахуванням тривалості
фронтів імпульсів:



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(30)’2017

164

2 2

2 sin .f
n

f

nTC
n T

p t
p t

æ ö
= ç ÷

è ø
(6)

Як видно з рис. 5, огинаюча спектру ШІМ і огинаюча спектру послідовності
трапецеїдальних імпульсів мають нахил 20 дБ на декаду. Починаючи з частоти ( )1/f ff pt=

огинаюча спектру трапецеїдальних імпульсів має нахил 40 дБ на декаду.
Для врахування впливу глибини модуляції на рівень спектральних складових напруги

на виході кінцевого каскаду підсилювача при моделюванні цієї напруги послідовністю
трапецеїдальних імпульсів введемо коефіцієнт зміни амплітуди кожної з гармонік KA в
залежності від коефіцієнта модуляції М. Для цього скористаємося виразом для спектра ШІМ
2-го роду (3).  Другий доданок вираження являє собою набір гармонік,  кратних частоті
перетворення підсилювача включаючи саму частоту перетворення. Ці гармоніки утворюють
огинаючу спектра ШІМ,  яка має нахил 20дБ на декаду і при М = 0 збігається з огинаючою
спектра послідовності трапецеїдальних імпульсів (6) до частоти ff .  З огляду на те,  що
функція Бесселя 0 (0) 0J = , коефіцієнт KA можна записати в наступному вигляді:

n
0(1 ( 1) ( )) / 2.AK J nMp= - -

Тоді вираз для розрахунку спектральних складових з урахуванням коефіцієнта зміни
амплітуди приймає вигляд:

n
02 2 sin (1 ( 1) ( )).f

n
f

nTC J nM
n T

p t
p

p t
æ ö

= - -ç ÷
è ø

(7)

На рис. 5 наведені огинаюча спектру ШІМ сигналу при коефіцієнті модуляції М =  0  і
огинаюча спектру трапецеїдального сигналу (жирна лінія) з урахуванням коефіцієнта
амплітуди, отримані за допомогою виразу (7). Як видно з рис. 5, огинаюча спектра ШІМ
збігається з огинаючою спектра трапецеїдального сигналу у всьому діапазоні частот.

Рисунок 5 – Огинаюча спектру ШІМ сигналу при М = 0 і огинає спектра
трапецеїдального сигналу (жирна лінія) з урахуванням коефіцієнта амплітуди KA
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Висновки.
1. Розглянуті спектральні особливості ШІМ 1-го і 2-го роду. Показано, що під час

використанні ШІМ 1-го роду (або сигма-дельта модуляції) частоту перемикання підсилювача
звукових частот  класу D необхідно вибирати не менше 1 МГц, тому що в вихідному сигналі
присутні гармоніки модулюючого сигналу.

2. Запропоновано використовувати в розрахунках вираз для спектру трапецеїдальних
імпульсів, тому що при розрахунку амплітудного спектра ШІМ необхідно враховувати
тривалість фронтів імпульсів. При цьому, для розрахунку спектра модульованого сигналу
може бути використаний отриманий в роботі поправочний коефіцієнт.

3. Застосування в розрахунках виразу для спектра трапецеїдальних імпульсів, замість
спектрів ШІМ, і використання коефіцієнта амплітуди дозволяє значно (в кілька разів, у
залежності від характеристик комп’ютера) знизити час розрахунків.
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Оникиенко Ю.А.
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Влияние широтно-импульсной модуляции на спектр сигнала усилителя класса D.
Рассмотрено широтно-импульсную модуляцию, которая является основным методом
преобразования звука в усилителях класса D. Характеристики широтно-импульсной
модуляции первого и второго рода рассматриваются в аспекте нелинейных искажений и
генерации электромагнитных помех. Использование широтно-импульсной модуляции
первого рода создает дополнительные гармоники на выходе усилителя класса D.
В этом случае для уменьшения искажений частота коммутации должна быть значительно
выше, чем частота сигнала. Использование широтно-импульсной модуляции второго рода в
усилителях класса D является более целесообразным. Рассмотрено влияние глубины
модуляции на уровень спектральных компонент и, соответственно, электромагнитных
помех. при наличии сигнала на входе усилителя, то есть когда индекс модуляции больше
нуля, спектр на выходе расширяется и максимальный уровень гармоник на выходе
уменьшается. Предложен способ расчета максимальных значений спектральных
составляющих.
Ключевые слова: усилители класса D, электромагнитная совместимость,
электромагнитные помехи, широтно-импульсная модуляция.

Onykiienko Y. A.
NTUU “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Audio Engineering and Registration of In-
formation chair.
The impact of pulse-width modulation on the signal spectrum of class D amplifier.
Pulse-width modulation as a main method of sound conversion in the class D amplifiers is consi-
dered in this article. It is known that the conversion of analog low-frequency signal into a sequence
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of width modulated pulses is nonlinear. Therefore, on the one hand, the modulation method is im-
portant in terms of getting minimal distortion signal. On the other hand the spectrum of the pulse
width modulated signal is also determined by modulation method. Thus, the type of modulations
determines the level of harmonics which are generated by class D amplifier. In this article the cha-
racteristic of the pulse width modulated signals with uniform sampling and with natural sampling
are considered in aspect of harmonic distortion and electromagnetic interference generation. Using
pulse width modulation with uniform sampling results in additional harmonics which are obtained
at the output of the class D amplifier. But uniform sampling is used frequently for additional signal
processing. In this case the switching frequency must be much higher than the frequency of the sig-
nal.  Pulse width modulation with natural sampling in the class D amplifiers is simpler to imple-
ment with low distortions and accordingly in many cases is more preferable. The influence of the
modulation depth on the level of the spectral components and correspondingly electromagnetic in-
terference is also taken into consideration. When there is a signal at the input of the amplifier, i.e.
the modulation index is greater than zero, the spectrum at the output is spread over wide frequency
band and maximum level of harmonics at the output decreases. Thus the level of spectral compo-
nents decreases when the modulation depth of amplified signal is increasing. Results of calculations
of the spectral components for various depths of modulation of the amplified signal are shown on
pictures. These features of modulated signals must be taken into account when estimating the levels
of electromagnetic interference, identifying the worst case for ensuring electromagnetic compatibil-
ity. The spectrum of the output signal directly affects the level of electromagnetic interference,
which propagates through the power wires and is spreading in the form of emissions. Accordingly,
to ensure electromagnetic compatibility, it is necessary to know the shape of the spectrum and the
maximum values of the spectral components.  A method for calculating of spectral components
maximum values is proposed. This method is based on simplifying of the spectral components esti-
mation, when the amplitudes of not all harmonics are calculated, but only the maximum values of
those harmonics that form the envelope of the spectrum. This allows significantly reduce the calcu-
lation time, while it is possible to estimate whether the interference levels exceed the permissible
limits. The calculation is based on the representation of the spectrum of the output signal in the
form of the spectrum of the sequence of trapezoidal pulses, which makes it possible to take into ac-
count the pulses rise and fall duration. Thus, when evaluating the levels of the spectral components,
the parameters of the amplified signal are most fully taken into account, and the estimation process
itself does not require much time and computer resources. Such a method of estimation makes it
possible to reduce the calculation time by several times.
Key words: class D amplifiers, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, pulse
width modulation.
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