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УДК 681.32:512.54

О.Ю. Каменєв (канд. техн. наук, в.о. доц.), А.О. Лапко (канд. техн. наук, доц.)
Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

кафедра автоматики та комп’ютерного телекерування рухом поїздів
E-mail: alexstein@meta.ua; a_lapko@ukr.net

ІЗОМОРФІЗМ КЛАСІВ ТОЛЕРАНТНОСТІ НА РІЗНИХ
РІВНЯХ ІЄРАРХІЧНИХ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ

На підставі теоретико-множинного аналізу багаторівневих ієрархічних автоматизованих
систем управління технологічними процесами виділені класи толерантності на різних їх
рівнях за функціональною ознакою, пов’язаною із призначенням технологічних об’єктів.
Встановлено, що зазначені класи толерантності мають ознаки абелевих адитивних груп,
для чого запропоновано використання груп, базованих на кусково-заданій бінарній операції
над індексами їх елементів. Із використанням теореми Келі з теорії груп доведено, що
зазначені класи толерантності є ізоморфними по відношенню один до одного на різних
рівнях систем. Це дозволяє напрацювати єдині підходи до синтезу, проектування, технічно-
го обслуговування та ремонту різних рівнів ієрархічних систем та засобів їх досліджень.
Ключові слова: бієкція, толерантність, ізоморфізм, група, АСУ, рівень.

Загальна постановка проблеми. При аналізі й синтезі багаторівневих ієрархічних
автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) із програмованою
логікою функціонування виникає необхідність узгодження між рівнями. Тривіальні підходи,
що застосовуються з цією метою,  базуються на відповідності між об’єктами керування та
контролю системи, її програмними і апаратними модулями на всіх рівнях. Проте в багатьох
випадках така відповідність виявляється не однозначною, що призводить до порушення
адекватності приймання-передачі командної і контрольної інформації. Такий порядок речей
не є припустимим для АСУ ТП у відповідальних сферах, тому для них зазначена
відповідність має бути однозначно встановлена і доведена [1, 2].

Постановка задач дослідження. Метою роботи є розроблення підходу до формування
єдиних теоретико-групових моделей багаторівневих АСУ ТП з точки зору виділення на її
рівнях взаємно-однозначних класів толерантності, що дозволить виділити спільні принципи
їх проектування, дослідження та подальшої експлуатації.

Для досягнення зазначеної мети поставлені та вирішені такі задачі:
– формування виразу для кусково-заданої групи, що може об’єднувати елементи та

модулі АСУ ТП спільного призначення;
– встановлення принципів групування елементів всіх рівнів АСУ ТП за функціональ-

ною ознакою із використанням кусково-заданої групи;
– визначення умов ізоморфізму між функціональними групами різних рівнів АСУ ТП,

розроблення методики доведення зазначеного ізоморфізму.
Результати досліджень. Групування функціональних елементів на різних рівнях

АСУ ТП. Нехай деяка АСУ ТП побудована за клієнт-серверною архітектурою та містить n
ієрархічних рівнів, що задіяних в  керуванні та контролі множиною А технологічних об’єктів.
Кожний об’єкт керування та контролю (ОКК) aj Î А безпосередньо взаємодіє з одним мікро-
процесорним об’єктним контролером (МПК) llj Î LL,  що є елементом нижнього рівня (low
level). В свою чергу логічні залежності функціонування АСУ ТП реалізуються програмним
забезпеченням (ПЗ) середнього рівня системи (middle level), причому керування та контроль
кожного МПК здійснюється програмним модулем mlj Î ML, а безпосередньо логічні

© Каменєв О.Ю., Лапко А.О., 2016
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залежності виконуються при динамічній взаємодії елементів mlj:

" (aj є А) ↔ $ (llj є LL) ↔$  (mlj є ML).                                              (1)

Відповідно до праць [3,  4]  множину ОКК А у складі АСУ ТП можна розділити на n
класів толерантності за типом використаних МПК нижнього рівня (за функціональною
ознакою):

,A:AA,,A LLLL!AA i
LL
ii

n

1i

LL
i

n

1i

LL
i

LL Ì$®"´ÌÆ==
==

tIU                       (2)

де LLAi  – відповідний клас толерантності на множині А; LL

it  – відношення толерантності за
типом використаних МПК; LLi – множина МПК певного типу, до яких підключені ОКК LLAi .

Якщо в межах кожного класу толерантності LLAi  виконати суцільну наскрізну нумера-

цію елементів Ja  ( ( )][,1 LL
iAr ==J )  відповідно до формули (2) та задати на ньому бінарну

операцію «*», таку що відповідає виразу (3),

( ) ;*:∈∃→∈,∀ LL
i

LL
i dcbdcb aaaaaa AA =

( ) ( ) ( ) ;*****:,, dcbdcbdcbdcb aaaaaaaaaAaaa ===" LL
i∈

;**:∈→∈ LL
i

LL
i JJJJ aaaaaAaAa eee =="$

;**:∈∀→∈∀ 1-1-LL
i

1-LL
i eaaaaaAaAa == JJJJJJ

][,1,,, LL
iAredcb == ,                                                     (3)

то, згідно з теорією груп [3], кожен клас LL
iA  є групою порядку r : ( ) ( )*= ;AAG LL

i
LL
i . За бінар-

ну операцію, при якій виконуються умови (3), можна взяти кусково-задану  процедуру над
індексами J елементів Ja , що полягає у знаходженні абсолютної величини послідовного су-
мування даних індексів та відніманні від них найбільшого індексу r)max( =J  або найближ-
чого більшого цілого від його половинного значення, залежно від результатів суми самих
індексів:

ï
ï
ï
ï

î

ïï
ï
ï

í

ì

úû
ú

êë
ê>++

úú
ù

êê
é=+ºúú

ù
êê
é+

úû
ú

êë
ê£+¹úú

ù
êê
é

úú
ù

êê
é+

.
2
3rcbякщо,r-cb

;
2
rcbякщо,1

2
2-r-cb

;
2
3rcb

2
r яякщ,

2
r-cb

=d                                   (4)

При цьому нейтральний елемент ea  кожної групи LL
iA  знаходиться шляхом перетво-

рення виразу (3) – з рівнянь é ù JJ =+ r/2-e та JJ =+ r-e , звідки випливає значення

é ù rr/2e Ú= . У свою чергу, обернений елемент 1a-
J ,  згідно з формулою (4),  знаходиться із

рівнянь é ù é ùr/2er/2-1 ==+ -JJ  та rer- ==J+J -1 , з яких випливає: JJJ -r2-r1 Ú=- .
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Середній вираз у формулі (3), який виключає нульовий індекс J  і прирівнює його до одиниці
(оскільки, згідно з (4), Æ=0a ), тотожно дорівнює одиниці, тому до уваги не приймається.

Оскільки )max(r J= , індекс J-r2  не має сенсу для всіх значень r¹J ( Æ=¹r2r Ja - ),
тому єдиним значенням оберненого елемента Ja  є JJ -raa =1- , якому буде відповідати єдиний

нейтральний елемент é ù2/re aa = . Враховуючи, що виконується рівність

é ù é ù é ù é ù3r/2r/2rr/2)max(r/2 =+=+£+ JJ , згідно з виразом (4) елемент é ù2/ra  буде

нейтральним для всіх членів групи LL
iA . Підстановка елементів J-ra та é ù2/ra  в нижні два

вирази формули (3) за операцією (3) підтверджує їх істинність.
У той же час істинність першого виразу формули (3), що відображає замкненість

бінарної операції (4) відносно елементів групи, випливає із властивостей абсолютної
величини та областей значень виразу b + с [5, 6]:
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2
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2
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2
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2
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звідки знаходяться відповідні області значень D1, D2, D3 індексу d:

[ ] .;
2

2r
2
3r,1,;2

2
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2
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Повна область значень D індексу d знаходиться як поєднання його локальних областей
значень D1, D2, D3 [7, 8]:

[ ] [ ],r;1r;
2
r1r;2DDDD 321 =ú

û

ù
ê
ë

é
úú
ù

êê
éÈÈ=ÈÈ=

що відповідає виразу ]A[r,1e,d,c,b LL
i==  у формулі (2), а отже, підтверджує замкненість

операції (3) відносно елементів групи LL
iA .

Істинність другого зверху виразу у формулі (3) для бінарної операції «*» безпосередньо
випливає із асоціативності операції арифметичної суми дійсних чисел, яка закладена в осно-
ву зазначеної бінарної операції (4), що визначає адитивний характер кожної групи LL

iA .
Із комутативності арифметичної суми дійсних чисел випливає, що кожний клас толера-

нтності за функціональною ознакою МПК LL
iA  є абелевою групою відповідних елементів

(напільних пристроїв керування і контролю) [4].
Встановлення відповідності між функціональними групами.  Виходячи із

досліджень [9,  10],  існує бієкція між множинами А, LL та MLMLA Ì  програмних модулів
ОКК у складі ПЗ середнього рівня АСУ ТП, звідки випливають взаємно однозначні класи
толерантності за функціональною ознакою на даних множинах:
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A
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ML_LLLL_ML LLLLMLMLMLMLMLLLLL LL
Ai

LL
AiLL Ì$«"´Ì$«"´ ÌÌ tt

де ALLi = iLL , LL
AiML  – відповідні класи толерантності на множинах LL та МL; A_LL

it , LL_A

it  –
відповідно відношення толерантності за типами використаних МПК та підключених до них
ОКК: A_LL

it = ( LL_A

it )-1; LL_ML

it , ML_LL

it – відповідно відношення толерантності за типами використа-
них програмних модулів та взаємодіючих з ними МПК: LL_ML

it = ( ML_LL

it )-1.
Згідно з властивістю суперпозиції бієктивного відношення, яке задано верхнім виразом

у формулі (5), класи толерантності на множинах А та МL також взаємно однозначні

÷÷
ø

ö
çç
è

æ

==

«UU
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1i

n

1i
i

LL
Ai

LL MLA , звідки можна виділити взаємно обернені відношення толерантності

ML_AA_ML

i,i tt  на множині А за типом ОКК та на множині ML за типом їхніх програмних модулів:

( ) ( ) ;M!: LL
Ai

A
Ai

LL
i

ML
ii

A_ML LMLMLAAAA Ì=$«="´Ìt
AAMLMLML Ì$«"´Ì ML

i
A
Aii !:ML_At .                                          (6)

Тоді, згідно з властивостями симетричності бієктивного відношення [3], має місце бути
рівнопотужність класів толерантності у формулах (5), (6): [ ] [ ] [ ] ,rMLLLA LLALL === Aiii з якої
випливає ізоморфізм перестановок елементів на даних множинах:
( ) ( ) ( )LL

Ai!
A
i!

LL
ir! SLSS MLLA rr @@ .
З теорії груп відомо, що множина перестановок скінченної множини r елементів є скін-

ченною групою порядку r! відносно операції множення перестановок. В кожній такій групі
Sr! можна виділити підгрупу ( ) !rer SPS ÌÉ (де Ре – тотожна перестановка) порядку [Sr] = r,
яка, згідно з теоремою Келі та транзитивністю ізоморфізму, буде ізоморфною групі LLAi :

( ) ( ) ( )LL
r

A
r

LL
r

LL MLSLLSASA Aiiii @@@  [4].
Якщо при цьому в межах кожного класу у виразах (5), (6) виконати взаємно однозначну

індексацію (нумерацію) відповідних один одному елементів:
( ) ( ) ( )LL

Ai
A
i

LL
i LMmlLLllAa Î«Î«Î JJJ ,  а також задати бінарну операцію (4),  то,  згідно з

теоремою Келі, множини A
iLL  та LL

AiLM  також будуть абелевими групами відносно операції

«*», ізоморфними відповідно групам ( )A
r LLS i  = ( )LL

r MLS Ai . Із транзитивності та симетричності
ізоморфного відображення випливає ізоморфізм всіх трьох груп відповідних до певного типу
ОКК елементів на всіх рівнях [3]:
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Тоді на поєднанні множин MLLLA ÈÈ  можна виділити класи еквівалентності елемен-
тів { } MLLLAml,ll,a jjj ´´Ì  за відповідністю конкретному ОКК Aa j Î :

( ) ( ) ( )MLmlLLllAa:MLLLA jjjj
ML_LL_A Î«Î«Î´´Ìe .
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Виходячи з властивостей транзитивності та симетричності еквівалентності [3] та врахо-
вуючи ізоморфізм груп (7), можна виконати композицію відношень ML_LL_A

je ,  ( A_LL

it )±1,

( LL_ML

it )±1, ( A_ML

it )±1 та бієкцій, заданих формулами (5), (6), за правилом ξ(A, LL, ML) так, щоб

на множині { } { }{ }
jjjjj ml,ll,a== aL  були утворені класи толерантності )(f i aLi
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де )(
i

i agt  – відношення толерантності за принципом використання єдиного протоколу керування
та контролю, що реалізується функцією )( ji ag .

Згідно з формулою (8),  за функціями )(i ag = )( ji ag  виконуються бієктивні відобра-

ження між відповідними групами, заданими формулою (7). При цьому Æ=
=
I

n

1i
i )(ag  [3].

Кожна функція )()(i aUag Î  реалізується відповідним драйвером, що відтворює певний
протокол взаємодії між відповідними класами нижнього та середнього рівнів. При цьому
кожний драйвер )( ji ag  однозначно відповідає певному типу ОКК, об’єднаному в групу LLAi .
Враховуючи ізоморфізм (7), цей драйвер також однозначно відповідає типу МПК та
програмному модулю, об’єднаним у групи ALL i та LLMLAi  [9]:

.ML,LL,A)( LLALL
ji Aiii«ag                                                (9)

Виходячи з можливої багатокальності елементів нижнього рівня, пов’язаної із
резервуванням МПК, та враховуючи побудову ПЗ АСУ ТП, кожен елемент LL відтворюється
вектором, елементи якого відтворюють відповідні інформаційно-керуючі канали. При цьому
векторною є кожна функція )(i ag , а елементи її вектора визначають складові драйверів для
відповідних каналів:

;,...,, )(
21 jjmjjjj mlllllllllll ji ¾¾ ®¬== ag

{ } m,1,LLLL,...,,)()( iiim2i1iii =Ì«== hgggagag η ,                   (10)

де { }ηiLL  – множина елементів η-го каналу у класу iLL .
У формулі (10) для спрощення прийнято, що кількість каналів кожного елемента в усіх

класах iLL  однакова і дорівнює числу m. Тоді, згідно з виразами (5) – (10), взаємні відно-
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шення між ОКК та елементами нижнього і середнього рівнів на прикладі одного класу iL
визначаються графом на рис. 1.

1a

11ll 12ll m1ll

2a

21ll 22ll m2ll

ra

1rll 2rll rmll

1ig 2ig img

1ml 2ml rml

Рисунок 1 – Граф відношень на множинах LL
iA , A

iLL , A
AiML  та )(i ag

Всі відношення між відповідними елементами, що відтворюються у складі графа на
рис. 1 вершинами, мають характер взаємності (тому ребра, що відтворюють відношення,
зображені ненаправленими). Характер відношень з позиції однозначності визначається
валентністю вершин у відповідному напрямку (одновалентність визначає однозначність, а
багатовалентність – багатозначність).

Згідно з суперпозицією відношень, заданою верхнім виразом у формулі (8), та характе-
ром зв’язків, заданим графом на рис. 1, нумерація елементів ja  в межах кожного класу iL
збігається з групами LLALL MLLLA Aiii @@ ( )J=j .

Тоді, спираючись на наведені вище викладки, що доводять груповий характер множин
LL
iA , A

iLL , A
AiML  та ізоморфізм між ними, можна зробити висновок, що кожен клас iL  є абе-

левою групою порядку r, ізоморфно всім вищенаведеним групам:
[ ] [ ] [ ] [ ] rMLLLA,MLLLA LLALL

i
LLALL

i ====@@@ AiiiAiii LL . Виходячи із доведеного ізоморфізму
між класами толерантності на рівнях АСУ ТП, формулу (1) можна записати в більш строгому
вигляді:

" (aj є А) ↔ $! (llj є LL) ↔ $!  (mlj є ML).                                          (11)

Аналогічним чином можна довести взаємно-однозначну відповідність між функціона-
льними групами (класами толерантності) на всіх інших (крім нижнього та середнього) рівнів
ієрархічних АСУ ТП.

Така взаємно-однозначна відповідність, задана виразом (11), дозволяє встановити єдині
принципи для синтезу, проектування і аналізу різних рівнів  АСУ ТП, засобів їх дослідження,
технічного обслуговування та ремонту.

Формалізація стратегії технічного обслуговування АСУ ТП. На основі вище викла-
деного можна припустити, що існує простір технічних станів ОКК (Ξ, S), а (Θ, Е) – простір
станів технічної експлуатації. Кожен з цих просторів, в яких SS j Î   та EE j Î   – відповід-
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ні алгебри подій, передбачаються вимірюваними. Варіанти V стратегії технічного обслугову-
вання (ТО) (maintenance philosophy), що виникають у даному випадку, зручно визначити та-
кою матрицею [11]:

( ) ( )
( ) ( )E;EVS;EV

E;SVS;SV
V

jMPjMP

jMPjMP
МР =

Стратегія ( ){ }S;SV jMP  визначає імовірності переходу за технічними станами ОКК як
об’єкта експлуатації; ( ){ }E;EV jMP   є стратегією технічної експлуатації; стратегія ( ){ }E;SV jMP

визначає імовірність призначення чергового стану технічної експлуатації; стратегія
( ){ }S;EV jMP   визначає імовірність відновлення працездатності ОКК як об’єкта експлуатації.

Використовуючи матрицю MPV , можна подати стратегію ТО в такому вигляді:

( ) ( ) ( ) ( )][ E;EVE;SVS;EVS;SV jMPjMPjMPjMP = .

З викладених позицій стратегія ( ){ }S;SV jMP   визначає клас стратегій, що складається з
трьох:

– стратегія ТО, що не враховує технічний стан об’єкта експлуатації;
– стратегія ТО, що частково враховує технічний стан об’єкта експлуатації шляхом

достовірного вимірювання параметрів та прийняття відповідного рішення;
– стратегія ТО, що повністю враховує технічний стан об’єкта експлуатації шляхом

достовірного вимірювання параметрів та прийняття відповідного рішення; крім контролю
технічного стану, для пристроїв з відомим значенням наробітку можливий контроль
використання.

Графом на рис. 1 можна скористатися для реалізації форм поділу праці як відповідних
страт для процесу ТО ОКК (див. рис. 2).
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Рисунок 2 – Стратифікована уява форм поділу праці при обслуговуванні ОКК
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Використання (див. рис. 2) стратифікації полягає в можливій автоматизації формування
технологічних карт та інших керівних документів із ТО АСУ ТП в цілому та її ОКК зокрема.

Висновки.
1. Запропоновано новий вид абелевої адитивної групи, що базується на кусково-заданій

бінарній арифметичній операції над індексами функціональних елементів систем керування.
2. Встановлено, що класи толерантності технологічних об’єктів систем керування,

сформовані за функціональним принципом, мають всі ознаки абелевих адитивних груп
відносно вищеназваної кусково-заданої бінарної арифметичної операції.

3. На підставі теореми Келі із теорії груп встановлена та доведена взаємно-однозначна
відповідність (ізоморфізм) між функціональними групами на різних рівнях ієрархічних
систем керування.

4. Визначена можливість використання доведеного ізоморфізму між функціональними
групами для формування єдиних принципів синтезу, аналізу, проектування, технічного
обслуговування та ремонту різних складових АСУ ТП, а також засобів їх досліджень.

5. На підставі виконаного функціонального розподілення ОКК та її керуючих
програмно-апаратних модулів на різних рівнях ієрархічних АСУ ТП запропоновано
формалізацію стратегії ТО АСУ ТП на базі простору станів ОКК.
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А.Ю. Каменев, А.А. Лапко
Украинский государственный университет железнодорожного транспорта
Изоморфизм классов толерантности на разных уровнях иерархических систем управле-
ния. На основании теоретико-множественного анализа многоуровневых иерархических ав-
томатизированных систем управления технологическими процессами выделены классы то-
лерантности на различных их уровнях по функциональному признаку, связанному с назначе-
нием технологических объектов. Установлено, что указанные классы толерантности име-
ют признаки абелевых аддитивных групп, для чего предложено использование групп, осно-
ванных на кусочно-заданной бинарной операции над индексами их элементов. С использова-
нием теоремы Келли по теории групп доказано, что указанные классы толерантности изо-
морфны по отношению друг к другу на различных уровнях систем. Это позволяет вырабо-
тать единые подходы к синтезу, проектированию, техническому обслуживанию и ремонту
различных уровней иерархических систем и средств их исследований.
Ключевые слова: биекция, толерантность, изоморфизм, группа, АСУ, уровень.
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A.J. Kamenyev, A.O. Lapko
Ukrainian State University of Railway Transport
Isomorphism classes of tolerance at different levels of hierarchical control systems. Virtually all
modern microprocessor automated process control systems in different sectors of the economy are
built on a multi-level hierarchical principle. One of their distinguishing features is the uniformity of
construction of hierarchical information and control levels, which is associated with the operation
of the software logic, common components and multi-stage decision-making.
Different approaches to synthesis, design, maintenance and repair of technical equipment of differ-
ent levels of such systems are currently practiced. The establishment and confirmation of the mutual
uniqueness will optimize the processes of development, operation, repair and maintenance of such
systems. Therefore, by using the mathematical apparatus of the theory of groups we carried out the
formation of coherent with each other tolerance classes on a functional basis for the generalized
multi-level hierarchy of the automated control system based on client-server architecture. To do
this, we introduced a new type of additive Abelian group on the basis of piece-wise given the binary
arithmetic operations, which have the features of the above classes of tolerance. To specify an
arithmetic operation based on the processing of index values of elements included in each function-
al class of tolerance. On the basis of Kelly theorem of group theory we proved the isomorphism be-
tween these classes of tolerance. This taken into account the possible construction of a
multi-channel version of the individual devices and levels of control systems, which may be due to
their redundancy required to achieve the specified performance reliability and functional safety.
This allows further to reach the unification of approaches to the development of control systems,
their research, and the development of the necessary hardware and software. Possible application
of the proposed separation of the group of functional elements was shown in the example of the
formalization of the maintenance of technological objects.
Keywords: bijection, tolerance, isomorphism, the group, ACS, level.

Каменєв Олександр Юрійович, Україна, закінчив Українську
державну академію залізничного транспорту, канд. техн. наук,
в.о. доцента кафедри автоматики та комп’ютерного телекеру-
вання рухом поїздів, Український державний університет заліз-
ничного транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050, Украї-
на). Основний напрямок наукової діяльності – синтез безпеч-
них автоматизованих систем керування технологічними проце-
сами на залізничному транспорті.

Лапко Антон Олександрович, Україна, закінчив Харківську
державну академію залізничного транспорту, канд. техн. наук,
доцент кафедри автоматики та комп’ютерного телекерування
рухом поїздів, Український державний університет залізнично-
го транспорту (пл. Фейєрбаха, 7, м. Харків, 61050, Україна).
Основний напрямок наукової діяльності – технічне обслугову-
вання пристроїв та систем автоматизації технологічних
процесів.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

18

УДК 621.313.333

В.В. Поцепаев (канд. тех. наук, доц.), Ю.Б. Шмидт
Донецкий национальный технический университет, г. Красноармейск

кафедра автоматики и телекоммуникаций
E-mail: potsepaev56@mail.ru; j.shmidt@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРСИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОЙ
СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ТОРМОЗАМИ

СКОЛЬЖЕНИЯ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования двуприводной бесцепной
системы подачи с электромагнитными тормозами скольжения  очистных комбайнов опреде-
лили целесообразность  встречного включения приводов. Это позволяет скомпенсировать
высокодинамичные пусковые моменты приводов и обеспечить полную управляемость
скоростью подачи комбайна при  больших углах падения пласта. Обладая такими преимущест-
вами, как высокая надежность, дешевизна и отсутствие дополнительного кабеля управления,
привода с электромагнитными тормозами скольжения имеют существенную инерционность,
связанную с большой индуктивностью обмотки управления, что снижает быстродействие
системы стабилизации нагрузки привода исполнительных органов комбайна. Быстродействие
приводов может быть существенно повышено путем форсирования переходных процессов
 тока управления за счет повышенных управляющих напряжений на обмотках управления
тормозов. Разработана  математическая модель двуприводной системы  подачи, учитываю-
щая статические и динамические характеристики современных приводов с управляемыми
электромагнитными тормозами для горных машин.  На ее основе выполнен структурный и
параметрический синтез системы автоматического управления скоростью подачи, реализую-
щей форсирование переходных процессов разгона и торможения системы подачи комбайна.
Ключевые слова: система автоматического управления, привод подачи, электромагнитный
тормоз скольжения, математическая модель, переходные процессы, форсирование, очистной
комбайн.

Общая постановка проблемы. Одной из встроенных систем подачи, используемых
для перемещения современных очистных комбайнов, является система с двумя идентичными
приводами, в которых в качестве вариатора скорости подачи используется управляемый
электромагнитный тормоз скольжения (ЭТС).

Результаты  экспериментальных и теоретических  исследований двухприводной бесцепной
системы подачи с электромагнитными тормозами скольжения  определили целесообразность
встречного включения приводов. Это позволяет скомпенсировать высокодинамичные пусковые
моменты приводов и обеспечить полную управляемость скоростью подачи комбайна при
больших углах падения пласта [1]. Помимо этого такая система имеет преимущества, такие как
высокая надежность, дешевизна, отсутствие дополнительного кабеля управления и относитель-
но простую защиту от утечек [2 – 4]. Однако привода с электромагнитными тормозами скольже-
ния имеют существенную инерционность по управлению, связанную с большой индуктивно-
стью обмотки управления ЭТС, что ограничивает быстродействие системы стабилизации
нагрузки привода исполнительных органов комбайна. Вследствие этого была поставлена цель
создания и исследования системы автоматического управления встроенной бесцепной
системой подачи (БСП), обеспечивающей форсирование переходных процессов разгона и
торможения приводов с ЭТС.

© Поцепаев В.В., Шмидт Ю.Б, 2016
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Постановка задач исследования. Указанная цель работы предполагает решить
следующие задачи:

– разработать математическую модель двуприводной БСП с ЭТС с встречным включе-
нием приводов, в которую входит математическая модель управляемого выпрямителя с ог-
раничением максимального тока управления;

– на основании модели выполнить структурный и параметрический синтеза системы
автоматического управления.

Решение задач и результаты исследований. Каждый из приводов БСП представляет
собой асинхронный электродвигатель, соединенный через дифференциальный планетарный
редуктор с ЭТС [2]. Передний по направлению движения комбайна привод – движущий соз-
дает тяговое усилие в направлении подачи. Задний привод – тормозящий создает тормозное
усилие, если скорость комбайна превышает заданное значение. Быстродействие приводов
может быть существенно повышено путем форсирования переходных процессов тока управ-
ления за счет повышенных управляющих напряжений на обмотках управления тормозов.
Структурная схема САУ БСП с ЭМТ показана на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема САУ БСП при встречном включении приводов подачи

Приведенная схема показывает, что САУ является системой стабилизации скорости с
PID законом управления. Из приведенной структуры следует, что контуром стабилизации
скорости движущего привода отрабатывается только положительное рассогласование по
скорости, а контуром стабилизации скорости тормозящего привода – отрицательное. Таким
образом, тормозящий привод практически не нагружает движущий, а только ускоряет пере-
ходный процесс торможения БСП.

Кинематическая схема планетарного дифференциального редуктора в рассматриваемой
структуре приводов системы подачи не учитывается. Привода включены по схеме асинхрон-
ный двигатель – электромагнитная муфта скольжения с последующей редукцией угловой
скорости, соответствующей диапазону скоростей комбайна (0 – 5) м/мин. Такое упрощение
модели вполне обосновано, поскольку после запуска асинхронного двигателя, который
моделируется постоянной угловой скоростью 0w , работа привода с тормозом скольжения
идентична приводу с муфтой [6, 10, 11].

Математическая модель, описывающая предложенную структуру САУ, представлена
следующим образом:
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В модели приняты следующие обозначения:
j&  – угловая скорость привода подачи;
J  – суммарный  момент инерции приводов, приведенный к приводным колесам;

дM  – момент движущего привода, действующий в направлении движения комбайна [1, 8];

тM  – момент тормозящего привода, действующий в направлении противоположном
движению комбайна;
дi , тi  – ток управления в обмотке тормоза соответственно движущего и тормозящего

привода;
дS , тS  – скольжение тормоза соответственно движущего и тормозящего привода;

нM  – момент нагрузки приводов [7, 8, 9];

гF  – суммарная горизонтальная составляющая сил реакции забоя на исполнительных
органах комбайна [8];

тF  – сила трения в опорах комбайна [7];
asinPFс =  – скатывающая сила, обусловленная углом наклона пласта a ;

P  – вес комбайна;
r  – радиус приводного колеса;

тU  – напряжение на выходе управляемого выпрямителя, питающего обмотку управления
ЭТС.
Модель управляемого выпрямителя представлена статической регулировочной
характеристикой, что вполне оправданно значительной электромагнитной инерционностью

обмотки управления тормоза. Выражение
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нарастания тока в обмотке управления ЭТС. В исследование принята учетверенная кратность
увеличения тU , что определяется предполагаемой аппаратурной реализацией управляемого
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выпрямителя. Кратность увеличения тU  может быть изменена с соответствующим измене-
нием времени переходных процессов;
R  – активное сопротивление обмотки управления тормоза;

)(iL  – зависимость индуктивности обмотки от тока управления, связанная с насыщением
магнитопровода ЭТС [5, 6, 7];

0L  – индуктивность обмотки  управления при ненасыщенном магнитопроводе ЭТС;

mU  – амплитуда сетевого напряжения;
u  – управляющий сигнал на выходе контура стабилизации угловой скорости;

вu  – верхний уровень ограничения управляющего сигнала;

тi  – максимально допустимое среднее значение тока в обмотке управления;
e  – сигнал рассогласования между заданной скоростью подачи v и сигналом обратной связи.

PIDpW )(  – передаточная функция PID регулятора;
w  – сигнал на выходе PID регулятора;
u  – сигнал на входе фазосдвигающего устройства управляемого выпрямителя;

xk  – коэффициент усиления нелинейных звеньев x  на линейном участке.  Заметим,  что для
движущего и тормозящего приводов коэффициенты xk  могут отличаться.

Результаты исследования разгона комбайна с БСП для форсированного и нефорсиро-
ванного управления приведены на рис. 2. Математическая модель САУ БСП реализована в
среде моделирования Simulink и показана на рис. 3.

Рисунок 2 – Разгон комбайна при форсированном и нефорсированном управлении

В этом модельном эксперименте САУ БСП отрабатывает скачек задающего воздейст-
вия по скорости до  установившегося  значения 0.5 рад/c,  что соответствует скорости подачи
комбайна »3.3 м/мин. Момент нагрузки на приводном колесе движущего привода составляет
15000 Нм или »110000 Н тягового усилия, что является типичным для рабочего режима
комбайна. Как следует из рисунка, время переходного процесса  угловой скорости до значе-
ния 0,9 от установившегося в нефорсированном режиме составляет 1,22с, в форсированном –
0,69с. Разность в 0,53с или снижение времени на 48% свидетельствует о существенном по-
вышении быстродействия системы при форсированном управлении.
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Результаты исследований характеристик переходных процессов изменения угловой
скорости БСП и, следовательно, скорости подачи комбайна и токов дi , тi  в обмотках управ-
ления ЭТС движущего и тормозящего приводов при форсированном и нефорсированном
управлении САУ БСП приведены на рисунке 4. Здесь при установившемся значении угловой
скорости 0,3 рад/c, соответствующей скорости подачи 2 м/мин, начиная с четвертой секунды,
САУ отрабатывает скачек задающего воздействия по скорости с выходом на установивший-
ся режим  0,5 рад/c, что соответствует скорости подачи 3,3 м/мин. Длительность переходного
процесса угловой скорости на уровне 0,9 от установившегося значения в нефорсированном
режиме составляет 0,6 с в форсированном – 0,44 с, что на 27% меньше.

Рисунок 4 – Переходные процессы угловой скорости и токов
при форсированном и нефорсированном управлении БСП

Начиная с шестой секунды, САУ отрабатывает снижение угловой скорости до преды-
дущего установившегося значения 0,3 рад/c. И в этом режиме имеет место снижение времени
переходного процесса за счет более быстрого роста тока и, следовательно, момента
тормозящего привода в форсированном режиме  по сравнению с нефорсированным.
В момент времени 8с устанавливается нулевое управляющее воздействие по скорости. Пове-
дение системы при форсированном и нефорсированном управлении подобно рассмотренно-
му выше, хотя сокращение времени переходного процесса менее существенно.

Реакция системы на ударное возмущение по нагрузке для форсированного и нефорси-
рованного режимов приведена на рис. 5. После выхода на установившийся режим с нагруз-
кой 10000Н в момент времени 4с момент нагрузки скачком увеличивается до 15000Н, а на 6с
нагрузка возвращается снова к 10000Н.

Как видно из рис. 5, перерегулирование по угловой скорости в переходных процессах
отработки ударной нагрузки как при ее увеличении, так и при снижении существенно
отличается в пользу форсированного режима управления. Начиная с момента времени 8 с,
САУ отрабатывает нулевое задающее воздействие по скорости подачи. Снижение скорости
от 0,4 до 0,04 рад/c происходит за время »0.45 с, что вполне приемлемо для работы
регулятора нагрузки привода исполнительных органов, так как  асинхронный двигатель
привода исполнительных органов имеет большее время опрокидования.

 Следует отметить, что снижение угловой скорости БСП при ударной нагрузке, как это
имеет место при нефорсированном режиме на рисунке 5, может быть предпочтительным,
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поскольку снижение скорости предохраняет элементы трансмиссии от ударных нагрузок.
Приведенные графики показывают, что система имеет хороший статизм в обоих

режимах управления. В форсированном режиме статизм равен 99,7%.
Безусловно, снижение времени переходных процессов может быть получено путем

включения дополнительных резисторов в обмотку управления тормоза, однако при этом
нужно будет обеспечивать их охлаждение, что потребует существенных изменений конст-
рукции блока управления БСП.

Рисунок 5 – Реакция САУ на ударные нагрузки

Выводы.
1. Предложенный режим форсирования тока в обмотках управления электромагнитных

тормозов скольжения в сочетании со встречным включением приводов обеспечивает суще-
ственное улучшение динамических характеристик САУ БСП и делает возможным качест-
венное управление нагрузкой привода исполнительных органов комбайна.

 2. Разработана математическая модель и структура САУ БСП с электромагнитными
управляемыми тормозами, выполнен ее параметрический синтез.

3. Разработанная САУ БСП обеспечивает устойчивость, ускорение и качество переход-
ных процессов управления скоростью подачи комбайна в заданном диапазоне скоростей, что
позволит уменьшить количество опрокидываний двигателя привода исполнительных орга-
нов, повысить среднюю скорость подачи и в итоге производительность комбайна.
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В.В. Поцепаєв, Ю.Б. Шмідт.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Дослідження форсованого управління вбудованою системою подачі з електромагнітни-
ми гальмами ковзання очисних комбайнів. Проведені експериментальні і теоретичні
дослідження двоприводної безцепної системи подачі з електромагнітними гальмами ковзан-
ня очисних комбайнів визначили доцільність зустрічного включення приводів. Це дозволяє
компенсувати високодинамічні пускові моменти приводів і забезпечити повну керованість
швидкістю подачі комбайна при великих кутах падіння пласта. Маючи переваги, такі як
висока надійність, дешевизна і відсутність додаткового кабелю управління, приводи з
електромагнітними гальмами ковзання мають істотну інерційність, пов'язану з великою
індуктивністю обмотки управління, що знижує швидкодію системи стабілізації наванта-
ження приводу виконавчих органів комбайна. Швидкодія приводів може бути істотно
підвищена шляхом форсування перехідних процесів струму управління за рахунок підвищених
керуючих напруг на обмотках управління гальм. Розроблена математична модель двоприво-
дної системи подачі, що враховує статичні і динамічні характеристики сучасних приводів з
керованими електромагнітними гальмами для гірничих машин. На її основі виконано струк-
турний і параметричний синтез системи автоматичного управління швидкістю подачі, що
реалізує форсування перехідних процесів розгону і гальмування системи подачі комбайна.
Ключові слова: система автоматичного управління, привід подачі, електромагнітний
гальмо ковзання, математична модель, перехідні процеси, форсування, очисний комбайн.
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V.V. Potsepaev, J.B. Shmidt.
Donetsk National Technical University
Investigation of the forced automatic control by embedded feed system with electromagnetic
brakes of the shearer. One of the built-in feed systems used to move the modern shearers, is a
system with two identical drives in which as the variator of the feed rate the electromagnetic brake
slip is used. The experimental and theoretical studies of shearer chainless feed system with two
drives based on electromagnetic slip brakes determine the feasibility of an oncoming connection of
the drives. This allows compensating for highly dynamic starting torques of the drives and ensures
full control of shearer speed at a high angle of inidence of the coal seam. With advantages such as
high reliability, low cost and no additional control cables, drives with electromagnetic slip brakes
have significant inertia, associated with large inductance of control coil, which reduces the speed
of the control system by load stabilization of executive bodies of shearer. The speed of the drive
transition can be significantly improved by speeding up of the transition processes of the control
current through the increase of control voltage on the brake control windings. A mathematical
model of the embedded feed system with two actuators, taking into account the static and dynamic
characteristics of modern drives with controlled electromagnetic brakes for mining machines was
developed. On its basis we made structural and parametric synthesis of an automatic control system
of feed rate control, which implements the acceleration of the transitions of acceleration and dece-
leration of the shearer feed system. The mathematical model is implemented in Simulink modeling
environment. Modeling of the main transition processes in the system of automatic control of feed
shearer speed for forced and unforced control mode was performed. We also considered transients
in the system arising from impact loads. The proposed regime of forcing current in the windings of
the control of electromagnetic slip brakes in conjunction with two opposing connected drives pro-
vides a significant improvement in the dynamic characteristics of the control system by speed and
enables quality control of load drive executive bodies of the shearer. The developed control system
provides stability, acceleration and quality of transition of the feed rate in a given speed range of
the shearer.
Keywords: automatic control system, feed drive, electromagnetic brake slip, mathematical model,
transients, speeding, shearer.
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ
КОНДИТЕРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Розглядаються можливості використання хмарних технологій при автоматизації
кондитерського виробництва, переваги їх використання, оцінюється сучасний стан ринку IT
в галузі та аналізуються схеми взаємодії суб'єктів й об'єктів кондитерського виробництва з
хмарними технологіями. Аналізується структура випуску продукції на кондитерських
технологічних лініях. На основі проведеного аналізу обґрунтовано і запропоновано
необхідність застосування хмарних технологій у діяльності компаній шляхом застосування
декомпозіційного підходу при побудові багаторівневої ієрархічної системи управління.
Ключові слова: автоматизація, інтеграція, хмарні технології, ієрархія, декомпозиція,
кондитерське виробництво.

Загальна постановка проблеми. У теперішній час кондитерське виробництво є
однією з перспективних галузей, що визначають економічний розвиток України. Річний
обсяг виробництва кондитерських виробів оцінюється у 1 млн тон, що в грошовому
еквіваленті відповідає 4  –  4,5  млрд доларів.  При цьому внутрішнє споживання вже кілька
років залишається на рівні 0,7 млн тон. Спостерігаються лише незначні коливання обсягів
окремих товарних груп кондитерських виробів, при цьому майже половина витрат припадає
на послуги [1]. Конкуренція на ринку кондитерської продукції пред'являє високі вимоги до
маркетингу за об'єктивним аналізом до вибору асортименту та якості продукції, що випуска-
ється, а також її цінової політики. Конкурентоспроможність кондитерської продукції
зазвичай залежить як від цінової політики на вихідні сировинні інгредієнти, так і від рівня
автоматизації технологічних процесів.

Кондитерське підприємство може включати кілька потокових технологічних ліній, що
випускають різноманітні види кондитерської продукції [2]. Для виробництва кожної групи
виробів характерний не тільки свій склад сировини, але і технологія його підготовки і
переробки з урахуванням реологічних властивостей сировини. Це зумовлює різновидність
технологічних процесів і обладнання, призначених для переробки сировини, зміни структури
напівфабрикатів, створення оптимальних умов для протікання процесів, які зумовлюють
якість готових виробів. Підвищення ефективності виробництва можливо за рахунок
збільшення обсягу виробництва, зниження обсягу незавершеного виробництва і страхових
запасів за рахунок локалізації й синхронізації постачальників вихідної сировини і
регламентованого випуску товару на базі найновіших інформаційних технологій.

Постановка задачі дослідження. Метою роботи є обґрунтування використання хмар-
них технології для модернізації автоматизованої системи управління технологічним проце-
сом приготування кондитерської продукції, що забезпечує узгоджену роботу обладнання і
поліпшення планування випуску продукції. Для досягнення мети поставлено такі завдання:

– провести аналіз існуючого рівня автоматизації управління технологічним процесом
приготування пралінових мас;

– проаналізувати можливість застосування «хмарних технологій» в умовах функціону-
вання кондитерського підприємства і технології виробництва кондитерських виробів;

© Тарасюк В.П., 2016
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– вдосконалити структуру автоматизованої системи з використанням засобів і методів
управління, які дозволять поліпшити кондитерське виробництво і забезпечувати безперебій-
ну роботу технологічного обладнання і кондитерських технологічних ліній.

Результати досліджень. На кондитерському підприємстві може одночасно зберігатися,
готуватися до обробки та виготовлятися понад 100 найменувань кондитерських виробів, на
декількох технологічних лініях, відмінних за своєю конструкцією та цільовим призначенням.
Технологічні процеси можуть включати кілька типових операцій, які наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Узагальнена послідовність випуску продукції
на кондитерському підприємстві

При цьому продуктивність технологічних ліній, при максимальному завантаженні об-
ладнання, може бути вище, ніж попит на продукцію. Тому в такій системі неминуче виника-
ють розбіжності між заздалегідь складеним планом і його фактичним виконанням. Відсут-
ність координації може приводити або до часткових зривів випуску заданих партій готової
продукції (через відхилення параметрів від заданих значень), або до надмірного збільшення
складських запасів. Це усувають під час впровадження автоматизованих систем управління
технологічними процесами (АСУ ТП), тому що дозволяє перевести виробничий процес на
якісно новий рівень розвитку, яка характеризується більш високою в порівнянні з поперед-
ньою сходинкою організацією [3].

Реалізація такої системи можлива за допомогою ієрархічного підходу, який засновано
на принципі декомпозиції загальної структури кондитерського виробництва та обґрунтовано
наступним [4]:

– для підвищення конкурентоспроможності ІТ-технології можна використовувати як
інструмент для обробки інформації і підготовки рішень на рівні управління продуктивністю.
«Хмара» може зберігати прогнозуючі моделі, використання яких для конкретних умов до-
зволяє формувати завдання по випуску продукції;

– висока взаємодія спостерігається між технологічними процесами виробництва різних
видів готової продукції. Внаслідок цього виникають вузькі місця, що обмежують продуктив-
ність фабрики. Усунення «вузьких» місць на типових операціях, або якомога рівномірніше
завантаження всіх технологічних ділянок, може бути досягнуто завдяки обміну інформацією
через «хмару», що дозволяє підвищити продуктивність всього комплексу.

– паралельні операції, що використовують загальну підготовку і подачу сировини,
глазурування, загортання і так далі, вимагають ретельного складання графіків роботи для
мінімізації виробничих витрат як для окремих процесів, так і для всього виробництва в
цілому, що призводить до зниження витрат виробництва.

Більша частина структурних підрозділів кондитерського виробництва поки тільки
завершає роботу автоматизації першого рівня - вводять системи планування ресурсів підпри-
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ємства (Enterprise Resource Planning, ERP) та керування виробничими активами (Enterprise
Asset Management, EAM) [5].

Потреба в IT-системах в основному визначається не масштабом бізнесу, а видом діяль-
ності компанії. Так, для компаній, які займаються збутом, найважливіше те, що пов'язано з
роботою зі споживачами, білінгом, а ефективність процесів всередині компанії відступає на
другий план. Для компаній-виробників першочергове значення набуває саме виробництво, а
потім вже –  взаємодія зі замовниками.  У мережевих компаніях на першому місці стають
питання управління режимами і відносинами зі своїми замовниками – компаніями збуту.

Для обґрунтування важливості організації розглянутого виробництва скористаємося
методом декомпозиції в формі Ерроу [4], зокрема, одним з координаційних принципів, а саме
принципом узгодження взаємодій. Для оцінки функціонування всієї системи використову-
ється функція корисності. Крім того, передбачається, що весь економічний ефект функціону-
вання підприємства орієнтований на споживача. Такою функцією корисності є дохід
кондитерського підприємства, яка визначається таким чином:

,
11
åå
==

-=
m

i
i

n

k
kkk ЗQCЦД  (1)

де Д – дохід підприємства, що випускає n видів продукції; kЦ  – ціна k-го виду продукції; kС

– індекс якості k-го виду продукції; kQ  – обсяг випуску k-го виду продукції; å
=

m

i
iЗ

1
 – сумарні

витрати з випуску продукції, які включають витрати на вихідну сировину та амортизацію те-
хнологічного обладнання.

З урахуванням ієрархічного підходу виникає завдання: максимізувати функцію корис-
ності (дохід підприємства) Д за рахунок координації випуску продукції k- -го виду за період
Т, регламентації асортименту товарів, що випускаються на основі маркетингових досліджень
ринку збуту, а також підвищення якості продукції, що випускається [1, 6]. Аналіз залежності
(1) показує, що для умов оптимального управління при стабільному ринку збуту, коли

constЦ k = , основним шляхом збільшення доходу Д є зниження сумарних витрат å
=

m

i
iЗ

1
 при

управлінні на інтервалі оптимізації ТОПТ й підвищення індексу якості kС .
Будь-який технологічний процес приготування кондитерських виробів є система з бага-

тьма стадіями з послідовно-паралельним видом руху матеріального потоку. У даному випад-
ку є кінцева множина N = {1, 2, …, n} видів готової продукції та кінцева множина m = {1, 2,
…, M} технологічного обладнання (апаратів, вузлів). Процес отримання виду продукції iÎN
включає ri операцій. При цьому кожному виробу iÎN та на кожній операції q, 1£ q £ ri, його
обслуговування зіставляється з деякою множиною технологічного обладнання mm Íi

q .
Технологічне обладнання, вузли апарати, які використовується на технологічних лініях,

пов'язані безперервним матеріальним потоком, що обумовлює перетворення кожного апара-
ту робіт згідно з технічним регламентом з початком та кінцем ( Пt  и Кt ) внутрішніх операцій.
Тому для узгодження технологічних операцій з урахуванням послідовності випуску продук-
ції на кондитерському підприємстві, їх необхідно синхронізувати таким чином, щоб узгодити
початок i

Пt  за наступною операцією та кінець i
Kt  попередньої без простою обладнання.

Також необхідно синхронізувати роботу технологічних ліній таким чином, щоб найбільш
щільніше завантажити технологічне обладнання, мінімізувати число виробничих змін, ско-
ротити число переналадок. Таким чином можна виділити ряд завдань, що пов'язано з мінімі-
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зацією сумарних витрат å
=

m

i
iЗ

1
 на інтервалі оптимізації ТОПТ:

1. Забезпечення безперервної роботи технологічних ліній для підвищення їх продукти-
вності, на базі регламентації запасів вихідної сировини і планування випуску готової проду-
кції на основі маркетингових досліджень ринку збуту.

2. Забезпечення оптимальних режимів наступних і попередніх ланок mm Íi
q  (вузлів

апаратів) технологічних ліній забезпечують рентабельну роботу, за рахунок складання опти-
мального розкладу за погодженням технологічних робочих циклів виконання ri технологіч-
них операцій, за кожною технологічною лінією iÎN.

3. Забезпечення завантаження технологічних вузлів матеріальним потоком (з оптима-
льною щільністю завантаження), тобто безпосереднє управління низькорівневим технологіч-
ним процесом.

Вирішення першого завдання – є вирішення завдання лінійного програмування, яку
можна сформулювати таким чином: запланувати обсяг випуску готової продукції заданого
якості за всім асортиментом так, щоб досягти максимального прибутку за період часу Т, при
мінімальних запасах вихідної сировини за всім асортиментом і мінімальних витратах на збе-
рігання готової продукції. На основі формули (1) приймаємо як показник ефективності: дохід
Д’ – дохід від реалізації готової продукції, як керовані змінні Qi – обсяг продукції, що випус-
кається i - го виду, iЦ - ціна. Цільова функція задачі оптимізації буде мати вигляд:

max,QЦ'Д
n

i
ii ®=å

=1
 (2)

при обмеженнях: ii ZQ ££0 , ii MQ ££0 , де iZ  – обсяг складських приміщень, для зберіган-
ня готової продукції i -го виду; iM  – максимальний попит на готову продукцію i-го виду,
отриманий в результаті маркетингових досліджень:  «завдання» на випуск готової продукції.

Друге завдання полягає у побудові оптимального розкладу управління окремими опе-
рацій технологічних ліній в разі паралельно-послідовного виду руху матеріальних потоків. З
урахуванням суми часів накладень пересічних технологічних операцій, у загальному випадку
можна записати:
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де ТЦ – тривалість проміжної операції при паралельно-послідовному вигляді руху; Hi,i+1 – час
накладання i-ої та (i+1)-ої операцій; т – кількість паралельних операцій.

Як базовий при дослідженні системи прийнятий технологічний процес приготування
пралінових глазурованих цукерок, а саме процес приготування праліновою суміші рецептур-
ної станцією, що є одним з основних вузлів технологічного ланцюга. Отримання пралінових
сумішей заданого ступеня однорідності є складним динамічним процесом, що протікає під
впливом багатьох чинників, що збурюють, які мають випадковий характер [6]. Виникає зада-
ча управління гнучкими технологічними процесами, яка може бути вирішена шляхом впро-
вадження експертної оцінки ходу технологічного процесу.

Таким чином, автоматизована система управління технологічним процесом повинна
бути реалізована на основі відповідних методів адаптації з використанням сучасних ІТ-
підходів. Експертні знання повинні накопичувати в процесі налагодження і функціонування
системи, причому як на рівні централізованого управління, так і на рівні безпосереднього
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управління процесом отримання кондитерської продукції. На кожному рівні повинна бути
своя багатошарова ієрархія прийняття рішень. Вона передбачає рух вгору і вниз по ієрархії,
щоб уникнути тупиків, якщо в заданий проміжок часу рішення на деякому шарі не може бу-
ти досягнуто. Ця функціональна ієрархія виникає в зв'язку з основними аспектами проблеми
прийняття рішення: вибором стратегії, яка повинна бути використана в процесі вирішення;
пошуком кращого або допустимого способу дій, що задовольняє заданим обмеженням.

Схематично вертикальний розподіл завдань з функціональної багатошарової ієрархією
прийняття рішень в даному контексті представлена на рис. 2. Повна завдання управління ви-
значається за допомогою трьох шарів  [4]. Блок управління вищого рівня (шар 3) проводить
аналіз ринку збуту і поставок вихідної сировини, формує план випуску готової продукції за
видами виробів, а потім формує план замовлення вихідної сировини, щоб підвищити рента-
бельність виробництва.

Він складається і коректується на підставі інформації про фактичне виконання вироб-
ничих планів за минулий період. Потім надходить на вхід блоків управління середнього рів-
ня (шар 2), які розбивають його на приватні завдання на окремих технологічних операціях. У
цих блоках порівнюються фактичні показники з плановими. Вони отримують дані щодо об-
сягу виробництва та якості продукції, і в разі потреби вносять корективи до графіку роботи
всіх підсистем, тобто координують їх роботу.

Блоки управління нижнього рівня керують безпосередньо технологічними процесами
на окремих технологічних операціях (шар 1). На цьому рівні проводиться оптимізація деяких
підпроцесів (з точки зору підвищення якості готової продукції), здійснюється поточний кон-
троль за ходом фізичних процесів і за якістю готової продукції та напівфабрикатів, прово-
диться пряме управління.

Кожен рівень є певною областю знань експерта, яку можна представити у вигляді мо-
делі, що відображає експертний аналіз прийняття рішень на кожному рівні. Комп'ютерну мо-
дель можна реалізувати у вигляді інтелектуальної системи, яка, незалежно від прийнятого
способу реалізації, буде виконувати функції координації та синхронізації всіх етапів вироб-
ництва кондитерської продукції.

Реалізовувати таку автоматизована система управління за традиційною схемою, тобто з
використанням локальних обчислювальних ресурсів та локальних серверів для зберігання та
накопичення даних, є нераціональним через постійне збільшення обсягу використання інфо-
рмаційних ресурсів та різні джерела надходження інформації. Зокрема, необхідно у реально-
му часі накопичувати та аналізувати дані про роботу з регіональними дилерами, постачаль-
никами, витрати на доставку, ціни на сировину та ін.

Структурно система керування кондитерським виробництвом може бути реалізована з
використанням хмарної технології розподіленої обробки даних, що дозволить застосувати
адаптивні алгоритми управління бізнес-процесами, які враховують специфіку ведення бізне-
су та виробництва продукції [8, 9].

Хмарні технології дозволяють користуватися мережевими сервісами, або самостійно
створювати нові сервіси, які можуть бути доступні з мобільних пристроїв, що спрощує орга-
нізацію робочого місця оператора технологічної лінії. Порівняно з традиційними автомати-
зованими системами суттєво скорочуються капітальні витрати на ІТ, їх замінюють операцій-
ні витрати. Також хмарні технології дозволяють зберігати історії передачі даних (повний ар-
хів по автоматизації всіх рівнів технологічного процесу).

Однак використання хмарних технологій в кондитерському виробництві супроводжу-
ється і рядом проблем. По-перше, вони вимагають відносно великі витрати на створення вла-
сних хмар. По-друге, зарубіжні розробки не завжди враховують потреби конкретної галузі.
По-третє, завжди існує питання безпеки передачі даних. По-четверте, доступ до хмарних те-
хнологій буде забезпечено тільки при наявності доступу до Інтернету, що означає їх залеж-
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ність від каналу зв'язку. По-п'яте, впровадження хмарних технологій в діяльність кондитер-
ської компанії вимагає адаптації персоналу до нових принципів організації роботи.

Можливості хмарних технологій можна широко використовувати в кондитерському
виробництві у таких сферах діяльності: розрахунок вартості; документообіг; комплексне
управління випуском продукції; проектування; телефонія; автоматизований контроль і
управління технологічним процесом випуску продукції. При цьому для комплектації автома-
тизованих робочих місць можуть застосовуватися:

– стандартні офісні програми і додатки;
– автоматизовані системи управління проектом (АСУП);
– прикладне програмне забезпечення для проектувальників, інженерів;
– бухгалтерські програми на базі 1С.
Реалізація цих можливостей забезпечить компанію віддаленим доступом до докумен-

тів, інтерактивними звітами, з'явиться можливість онлайн моніторингу всіх процесів в діяль-
ності кондитерської компанії, скоротяться паперові носії. Хмарні технології зможуть оптимі-
зувати всю діяльність кондитерської компанії. Всі процеси і взаємодії суб'єктів і об'єктів
компанії в хмарі представлені на рис. 3.

Для вирішення завдань збільшення результативності мережевих об'єктів (постачальник,
замовник, виробництво, реалізація) буде актуально вирішувати завдання комплексної інтег-
рації в частині хмарних технологій, це, перш за все:

1. Інтеграція різних «хмарних» центрів обробки даних (ЦОД) в єдину «хмару» - єдиний
інтегрований ЦОД.

2. Інтеграція різних хмарних технологій як в рамках окремих «хмар» (постачальників
для різних компаній), так і в рамках єдиного інтегрованого ЦОД.

Вирішивши ці завдання за умови мобільності, масштабованості та доступності ІТ-
сервісів, можна досягти збільшення ефективності, успішності та результативності функціо-
нування всього циклу підвищення ефективності кондитерського виробництва у цілому.

Центри обробки даних функціонують в єдиному хмарному IT-просторі кондитерського
виробництва. При цьому будь-який з цих ЦОД є інтегрованим, тобто який включає в себе
різні види хмарних технологій. ЦОД управління підприємством, виробництвом, системний
оператор і т.д. взаємопов'язані між собою різними каналами передачі даних. Крім цього, дана
модель є інтегрованою, комбінованою та гнучкою, вона містить як традиційні канали пере-
дачі даних, так і канали передачі даних через хмарні сервіси.

З технологічної точки зору застосування хмарних технологій дозволяє зробити систему
автоматизації більш гнучкою за рахунок обладнання кожного датчика та кожного виконавчо-
го механізму мережевим інтерфейсом, що дозволяє під’єднати їх до глобальної мережі. Це
підвищує гнучкість виробництва при необхідності зміни типу продукції, що випускається.
Крім того, інформація про стан будь-якої ланки технологічного процесу доступна в довіль-
ний момент часу на будь-якому рівні системи автоматизації. Застосування хмарних техноло-
гій дозволяє віддалено змінювати програми функціонування локальних керуючих контроле-
рів та проводити діагностику, що скорочує час на пошуки несправностей.

Висновки.
Автоматизація технологічного процесу приготування кондитерської продукції

ґрунтується на принципі об'єднання всіх функцій обробки інформації та управління в єдиній
системі, що охоплює всі етапи від аналізу попиту на продукцію до управління окремими
операціями технологічного процесу. Застосування хмарних технологій в кондитерському
виробництві є досить багатообіцяючим для вдосконалення інформаційної інфраструктури
кондитерських компаній, оскільки дозволяє створити уніфіковану базу даних типових
функцій та сервісів, які можуть бути використані різними виробниками.
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Рисунок 3 – Структура вдосконаленої автоматизованої системи управління
кондитерським виробництвом з використанням хмарного IT-простору
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В.П. Тарасюк
Использование облачных технологий при автоматизации кондитерского производства.
Рассматриваются возможности использования облачных технологий в автоматизации
технологических процессов кондитерского производства, преимущества их использования,
оценивается сегодняшнее состояние рынка IT в отрасли и анализируются схемы взаимодей-
ствия субъектов и объектов кондитерского производства с облачными технологиями.
Анализируется структура выпуска продукции на кондитерских технологических линиях.
На основе проведенного анализа обосновывается и предлагается необходимость применения
облачных технологий в деятельности компаний путем применения декомпозиционного
подхода к построению многоуровневой иерархической системы управления.
Ключевые слова: автоматизация, интеграция, облачные технологии, иерархия,
декомпозиция, кондитерское производство.

V.P. Tarasjuk
Donetsk National Technical University
The use of cloud technology in confectionery manufacture automation
The possibilities of the use of cloud technologies in the process of automation of confectionery pro-
duction are considered, the current state of the IT market in the industry is estimated and the
scheme of interaction of subjects and objects of pastry making with cloud technologies is analyzed.
We analyze the structure of the output of confectionery production lines. On the basis of the analy-
sis we propose the use of cloud technologies in the companies' activities by applying a decomposi-
tion approach to the construction of multi-level hierarchical control system. To implement this an
automated system of management in the traditional way, using local computing resources and local
servers for storage and accumulation of data, is inefficient because of the constant increase in the
use of information resources and different sources of information. In particular, you should accu-
mulate and analyze data on the regional dealers, suppliers, delivery costs, commodity prices, and
others. Structural control system may be implemented using a distributed cloud data, which will use
adaptive algorithms for managing business processes that take into account the specific business
and production. Cloud technology can use network services or create new services that can be ac-
cessed from mobile devices, which simplifies the workstation operator's production line. Compared
with traditional automated systems the capital expenditure on IT was significantly reduced. Also,
the cloud can store history data (full archive automation at all levels of the process). From a tech-
nological point of view, the use of cloud technology can make the system more flexible. The use of
cloud technologies allows you to remotely change local control programs functioning and reduces
the time to troubleshoot.
Keywords: automation, integration, cloud, hierarchy, decomposition, confectionery production.

Тарасюк Вікторія Павлівна, Україна, закінчила Донецький
національний технічний університет, канд. тех. наук.
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
(пл. Шибанкова, 2, м. Красноармійськ, 85300, Україна).
Основний напрям наукової діяльності – дослідження та розробка
інтелектуальних систем вимірювання неелектричних величин рі-
зного напрямку. Застосування елементів Іndustry 4.0 до автомати-
зації технологічних процесів різного профілю
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ПРОГРАММА ГЕНЕРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕСТОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ
ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОБРАБОТКИ ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Рассмотрен вопрос разработки специального тестового материала для программных
комплексов обработки графических объектов. Проанализированы методы получения пара-
метров изображения, выделения контуров и сегментирования изображений. Выделены
основные функции  подготовки  изображения. При разработке программы использовался
подход на основе объектно-ориентированного проектирования с использование языка
программирования Python2. Для тестирования фильтрации по площади были реализованы
методы, добавляющие на поверхность фигуры элементы шума. Анализ правильности
распознавания тестового изображения предусматривает этап сравнения статистических
данных, полученных на этапе генерации изображения и этапе распознавания.
Ключевые слова: тестовые изображения, обработка изображений, программный комплекс.

Общая постановка проблемы. В последнее время одним из актуальных направлений
развития компьютерных технологий в промышленности является обработка цифровых
изображений: улучшение качества изображения, восстановление поврежденных изображе-
ний, распознавание отдельных элементов. Одной из целей цифровой обработки графических
объектов является определение и фильтрация помех для исключения искажений в структуре
изображений. При этом существенной проблемой является определение последовательности
применения тех или иных операций для улучшения качества изображения – устранения
помех и искажений. Для решения этой задачи разрабатываются алгоритмы применения
оптимальной с точки зрения улучшения качества последовательности применения операций
по обработке изображения; критерии оценки использования той или иной операции для
устранения шума [1].

Анализ изображений для решения задач автоматизации технологических процессов в
промышленности сегодня является предметом интенсивных научных исследований.
Развитием теории и практики обработки изображений с использованием различных методов
и алгоритмов занимались: У. Прэтт, Р. Бейтс, М. Мак-Донелл, Дж. Тьюки, А. Розенфельд,
Г. Шлихт, Р. Воробель, И. Журавель и др. В области распознавания изображений существен-
ный вклад внесли исследователи Р. Дуда, П. Харт, Р. Дейн, И.В. Васильев, А. Горелик и др.

Постановка задач исследования. Вследствие того, что количество традиционных
этапов обработки изображений достаточно велико и существенно велико количество подхо-
дов, методов и алгоритмов их осуществления, для того, чтобы оценить вклад того или иного
алгоритма в общую эффективность, часто используют критерии улучшения качества
изображения. Среди критериев качества изображения можно выделить следующие: яркость,
контраст, резкость, сюжетность и т.п., которые рассчитываются по различным методикам [2].
Эмпирический подход к оценке визуального качества изображения [3] заключается в оценке
таких параметров изображения, как среднеарифметическое значение яркостей, полнота
использования градаций яркостей, резкость изображения и его обобщенный контраст,
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степень отклонения распределения яркости пикселей от нормального. К наиболее употреб-
ляемым объективным оценкам качества изображения относятся [4] средняя разность, норми-
рованная корреляция, качество корреляции, максимальная разность, верность изображения,
среднеквадратичная лапласианова погрешность, среднеквадратичная погрешность, норма
Минковского, отношение сигнал/шум и т.д. Вопрос количественной оценки качества
изображений до конца не решен. Он является важным шагом на пути к решению задач
оптимизации преобразований изображений с точки зрения настройки параметров алгоритмов
и уменьшения вносимых в изображение при его цифровой обработке погрешностей.

В связи с повышающимися требованиями к точностным показателям алгоритмов
распознавания изображений, к тестовым изображениям, используемым для верификации
этих алгоритмов, предъявляются определенные требования [5].

Результаты разработки и исследований.
Для того чтобы использовать тестовое изображение, необходимо выполнить

определенные функции подготовки  изображения: обрезка; выделение области; поворот
изображения; масштабирование; преобразование цветового восприятия; очистка изображе-
ния. Так  же для подготовки используется методы сегментации и бинаризации изображения
[6], различные методы распознавания [7, 8].

Целью работы было создание специального программного комплекса для генерации
тестового материала для количественной оценки точности распознавания при последующей
цифровой обработке изображений.

Тестовое изображение представляет собой двухмерную матрицу, в ячейках которой
случайным образом размещаются фигуры заданной формы. В пределах одной ячейки произ-
водится заливка фигуры градиентными цветами. Начальные и конечные значения цветов
заливки выбираются случайным образом из списка заданных цветов. При формировании
изображения возможна работа в двух режимах: отсутствие шумов (см. рис. 1, 2) и наличие
шумов (см. рис. 3) на основных элементах.

Рисунок 1 - Изображение без шума (фрагмент)

Рисунок 2 - Изображение с заливкой постоянным цветом (фрагмент)

Рисунок 3 - Изображение с шумом (фрагмент)
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Интерфейс программы представляет собой основное окно, в нижней части которого
располагается область предварительного просмотра сформированного изображения, а в
верхней части находится меню (рис. 4). Наличие области предварительного просмотра
позволяет в режиме реального времени отслеживать создаваемые изображения и видеть
изменения, к которым приводят различные исходные параметры [9]. Программа реализована
с использованием языка программирования Python 2 [10]. Для построения интерфейса поль-
зователя были применены библиотеки Tkinter (tk interface) и WCK (Widget Construction Kit).

Рисунок 4 - Основное окно программы

Меню предусматривает следующие операции: «Quit» – завершение работы программы;
«Open» – загрузка предварительно сохранённых в файл настроек; «Save» – сохранение на-
стройки программы в файл; «Export» – сохранение созданного изображения в файл поддер-
живаемого графического формата; «Fill» – создание нового изображениея с использованием
текущих настроек программы; «Settings» – открытие отдельного окна для настройки пара-
метров программы; «Results» – открытие отдельного окна с результатами статистического
анализа созданного изображения.

Для сохранения изображения в файл в графическом формате использовалась библиоте-
ки языка Python PIL (Python Image Library). Для доступа к элементам меню с использованием
клавиатуры предусмотрены «горячие» клавиши.

Окно настроек программы разбито на три группы: «General», «Colors», «Shapes»
(см. рис. 5).

Группа «General» включает в себя элементы для настройки основных параметров соз-
даваемого изображения: ширина (Width) и высота (Height) изображения, ширина (Cell Width)
и высота ячейки (Cell height) матрицы, заполненность матрицы (Fill Cells) (0 - матрица пус-
тая, 1 - все ячейки заполнены), количество элементов шума в ячейке (Noise cell number), ши-
рина (Noise width) и высота (Noise height) элементов шума, цвет заливик (Background), нали-
чие разделительной сетки между ячейками (Grid), путь к файлу в котором хранятся настрой-
ки программы (File Name), путь к файлу в которм будет сохранено изображение
(Image File Name).

В группе «Colors» находятся элементы, позволяющие провести настройки списка
цветов, используемого при генерации фигур изображения. Максимальное доступное
количество элементов списка равно 16. При этом пользователь имеет возможность включить
или исключить любой элемент из списка и провести выбор индивидуального цвета для
каждого элемента. Широкий диапазон доступных цветов позволяет генерировать как
цветные так и чёрно-белые изображения. Наряду с цветовым отображением выбранного цве-
та для элемента присутствует также шестнадцатеричное обозначение цвета в системе RGB.

В группе «Shapes» представлены элементы, позволяющие управлять списком доступ-
ных фигур для создания изображений.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

42

Рисунок 5 - Окно диалога настроек

При тестировании программ распознавания изображений одним из критериев оценки
является количество правильно распознанных типовых элементов. Для облегчения этого эта-
па тестирования в программе генерации предусмотрено отдельное диалоговое окно «Results»
содержащее результаты статистического анализа созданного изображения (см. рис. 6).

Рисунок 6 - Окно диалога с результатами статистического расчёта
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В колонке «General» представлены основные параметры созданного изображения:
ширина (Width) и высота (Height), количество строк (Rows) и колонок (Cols) матрицы, общее
количество ячеек (Cells), заполнение матрицы (Fill cells).

В колонке «Colors» представлено распределение площади фигур в разрезе цветов:
количество фигур (Count), занимаемая площадь (Area). В колонке «Shapes» представлена
информация в разрезе формы фигур: количество фигур (Count), занимаемая площадь (Area).
Параметры приведены, как в абсолютном, так и в относительном измерениях.

При разработке программы генерации тестовых изображений использовался подход на
основе объектно-ориентированного проектирования. Для формирования изображения фигур
различных типов были созданы отдельные классы (см. рис. 7). Использование отдельного
класса для каждой фигуры позволяет, не меняя логики работы основной программы,
расширять набор фигур доступных для генерации. В программе предусмотрен интерфейс,
позволяющий указать какие фигуры должны использоваться для генерации изображения.

Рисунок 7 - Диаграмма классов

Для получения идентичных результатов на экране и на изображении, сохранённом в
файле, был разработан базовый класс Driver. В классе Driver реализованы основные прими-
тивы для рисования изображения. В классах потомках (DisplayDriver, ImageDriver) были пе-
реопределены примитивы для рисования изображений (line, rectangle, ellipse, polygon).

Управление цветов генерируемых фигур было реализовано с использованием палитры
цветов. Данный подход позволяет ограничить, в случае необходимости, диапазон цветов, а
так же реализовать, к примеру, заливку в градациях серого цвета.

Для тестирования операции порогового разделения заливка цветом фигур осуществля-
лась с использованием градиента цветов. Начальное и конечное значения цвета выбирались
случайным образом из всего диапазона палитры доступных цветов. Полученное в этом слу-
чае изображение позволяет провести тестирование используемых алгоритмов бинаризации.

Для тестирования фильтрации по площади в классах, отвечающие за рисование фигур,
были реализованы методы, добавляющие на поверхность фигуры элементы шума. В програ-
мме, в свою очередь, присутствуют элементы управления, позволяющие задать уровень за-
шумленности изображения.

Анализ правильности распознавания тестового изображения предусматривает этап сра-
внения статистических данных полученных на этапе генерации изображения и этапе распоз-
навания. Для выполнения этой операции был разработан класс Statistic, в котором на этапе
генерации тестового изображения производится расчёт площадей фигур определённой фор-
мы и определённого цвета.

Выводы.
1. Проанализированы методы получения параметров изображения и методики выделе-

ния контуров и сегментирования изображений. Выбран  эмпирический подход к оценке ви-
зуального качества изображения.
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2. Рассмотрено понятие тестового изображения и требований предъявляемых к ним.
Выделены основные функции  подготовки  изображения к применению.

3. Создан специальный программный комплекс для генерации тестового материала для
количественной оценки точности распознавания при последующей цифровой обработке изо-
бражений на языке программирования Python 2. Подробно описан интерфейс комплекса и
возможности его использования.

4. При разработке программы генерации тестовых изображений использовался подход
на основе объектно-ориентированного проектирования. Для формирования изображения фи-
гур различных типов были созданы отдельные классы.
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Л.В. Васильєва, І.А.  Гетьман, С.К.  Добряк
Донбаська державна машинобудівна академія
Програма генерації спеціальних тестових зображень для програмних комплексів обробки
графічних об'єктів. Розглянуто питання розробки спеціального тестового матеріалу для
програмних комплексів обробки графічних об'єктів. Проаналізовано методи отримання
параметрів зображення, виділення контурів і сегментування зображень. Виділено основні
функції підготовки зображення. При розробці програми використовувався підхід на основі
об'єктно-орієнтованого проектування з використання мови програмування Python2.
Для тестування фільтрації по площі були реалізовані методи, що додають на поверхню фі-
гури елементи шуму. Аналіз правильності розпізнавання тестового зображення передбачає
етап порівняння статистичних даних, отриманих на етапі генерації зображення і етапі
розпізнавання.
Ключові слова: тестові зображення, обробка зображень, програмний комплекс.

L. Vasilyeva, I. Getman, S. Dobryak
Donbass State Engineering Academy
The Program of Generation of Special Test Image for Software Complexes of Processing of
Graphics Object. The issue of the development of a special test material for software systems for
processing graphic objects is considered in the paper. One of the purposes of digital processing of
these objects is to define and filter noise to eliminate distortion in the image of structure.
The methods of obtaining parameters of the image and methodology of the edge enhancement and
segmentation of images are analyzed. The concept of the test image and the requirements for them
are considered. The basic function of preparing images for the use is allocated. An approach based
on object-oriented design with the use of Python 2 programming language was used in developing
the program generating test images. The number of correctly recognized standard elements is one
of the evaluation criteria in testing the image recognition software. A special form with the results
of the statistical analysis of the created image is provided to solve this problem in a program
generating. Management of colors of figures generated was realized by using the color
palette. This approach allows you to limit the range of colors, as well as to implement a filling in
grayscale. The filling in color of the figures was carried out using a gradient of colors for test the
operation of the threshold separating. The initial and final values of the colors are randomly
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selected from the full range of the palette of available colors. The image obtained in this case al-
lowed testing the algorithms of the binarization that were used. Methods adding to the surface of
figure elements of the noise have been implemented for testing the filtering area in the classes
responsible for drawing shapes. The program contains controls elements that allowed setting the
noise level of image. Analyze of the correctness of recognition test image includes the step of
comparing statistical data obtained in step of generation of image and the recognition stage.

Keywords: test images, image processing, software package.
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REDUCING THE NUMBER OF PAL MACROCELLS IN MOORE FSM

A method of Moore’s circuit optimization is proposed. The method is based on the features of
CPLD architecture and Moore’s FSM model. The example of the offered method is given. The car-
ried out researches have shown that the method reduces hardware expenses up to 30%. The scien-
tific novelty of the proposed method is reduced to usage of peculiarities of both the Moore FSM
(the existence of pseudoequivalent states) and CPLD (the wide fan-in of PAL macrocells). These
peculiarities are used for decreasing the number of PAL macrocells in the Moore FSM’s logic
circuit. The practical meaning of the proposed method is determined by the diminishing the area of
SoC occupied by the logic circuit of a control unit in comparison with known approaches.
Keywords: Moore FSM, pseudoequivalent states, SoC, CPLD, PAL, macrocells.

Introduction. The systems-on-chips (SoC) are widely used for implementing digital systems.
Using this basis allows implementing a complex digital system using only a single chip [2]. Two
main elements can be found in CPLD-based SoC, namely, macrocells of programmable array logic
(PAL) and embedded memory blocks (EMB). The macrocells are used for implementing random
logic, whereas the EMBs for implementing tabular functions [3].

Control units (CU) are very often implanted as parts of SoC [4, 5]. These devices are very
important because they coordinate the interplay of all other system blocks. The model of Moore
finite state machine (FSM) is very popular for synthesis of CUs [6]. To improve many characteris-
tics of a digital system, it is necessary to optimize the number of PALs in the FSM’s logic circuit.

To solve this problem, it is necessary to take into account the specifics of both the Moore
FSM and a complex programmable logic device (CPLD) used for implementing a CU. Two pecu-
liarities of Moore FSM can be used for the pseudoequivalent states [7]. A regular nature of output
variables (microoperations) is the second specific. It allows using EMBs for implementing the
system of microoperations [3]. The main specific of CPLD is a wide fan-in of PAL macrocells
(up to 30) [8]. Also, the limited amount of product terms let a macrocells should be taken into
account  (up  to  8)  [4].  The  aim  of  research  is  the  reduction  of  the  number  PALs  into  the  Moore
FSM’s logic circuit. The main task of the research is development of synthesis method using more
than one source of state codes.

Peculiarities of Moore FSM. Let a control algorithm of a digital system be represented by a
graph-scheme of algorithm (GSA) )E,B(G=G  where 21E0 EE}b,b{B ÈÈ=  is a set of vertices,

}Bb,b|b,b{E tqtq Î><=  is a set of arcs. Here 0b  is a start vertex of GSA, Eb  is an end vertex,

1E  is a set of operator vertices, 2E  is a set of conditional vertices. Operator vertices 1q Eb Î  con-
tain collections of microoperations Y)b(Y q Í where }y...,,y{Y N1=  is a set of microoperations
[9]. Conditional vertices 2q Eb Î  include elements of the set of logical conditions }x...,,x{X L1= .

Both vertices 0b  and Eb  correspond to the initial state Aa1 Î , where }a...,,a{A M1=  is  a set  of

© Titarenko L., Kovalyov S., Tsololo S., 2016
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internal states. Each operator vertex 1q Eb Î  corresponds to a single state Aam Î [5]. The logic
circuit of Moore FSM is represented by the following systems:

( )X,TF=F , (1)
( )TYY = . (2)

In (1)-(2) the set }T...,,T{T R1=  is a set of state variables used for state assignment
( é ùMlogR 2= ); the set }D...,,D{ R1=F  is a set of input memory functions. The systems (1)-(2)
are constructed on the base of structure table (ST). It has the following columns: ma  is a current
state; )a(K m  is a code of the state Aam Î ; sa  is a state of transition; )a(K s  is a code of the state

sa ; hX  is a conjunction of some elements Xx l Î  (or their complements) determining the
>< sm a,a ; hF  is a collection of input memory functions equal to 1 to replace the code )a(K m  by

the code )a(K s ; )(H,1h 1 G=  is the number of transition. The column ma  of ST includes the col-
lection Y)a(Y m Í  of microoperations generated in the state Aam Î . Naturally, it is

)b(Y)a(Y qm =  where the vertex 1q Eb Î  is marked by the state Aa m Î .
The number of transitions (ΓΓH1  is, as a rule, bigger than this number (ΓΓH2  for the equiva-

lent Mealy FSM [5]. It results in the increasing of the number of PALs in the logic circuit of Moore
FSM in comparison with its counterpart of equivalent Mealy FSM. The value of )(H1 G  could be
decreased due to the use of pseudoequivalent if outputs of operator vertices marked by these states
are connected with an input of the same vertex. Let }B...,,B{ I1A =P  be a partition of the set A by
classes of pseudoequivalent states (PES). Let us encode a class AiB PÎ  by a binary code )B(K i
having é ùIlogR 21 =  bits. Let us use the variables tÎtr  for the encoding, where 1R=t . In this,

the following model 1U  is used (Fig. 1).

Figure 1 – Structural diagram of Moore FSM 1U

In FSM 1U , the block of input memory functions (BIMF) implements the functions:

( )X,tF=F . (3)
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The block of microoperations (BMO) implements the system (2). The register RG represents
a state memory. If 1Start =  then zero code of the initial state Aa1Î   is loaded into RG. The pulse
Clock causes the changing of state codes into RG. The block of code transformer (BCT) imple-
ments the system:

( )Tt=t . (4)

So, the BCT generates a code )B(K i  on the base of codes im Ba Î .
At it is shown in [10], The number of transitions is existence of the BCT requiring some re-

sources  of  the  chip.  In 1U ,  the  circuit  of  BIMF is  implement  with  PALs,  whereas  the  circuits  of
BCT and BMO by EMBs. A method is proposed in this article allowing the hardware reductions in
the circuit of BCT.

Two specifics of CPLD are used in the proposed method [6, 7]:
- the fan-in of PAL macrocells exceeds tremendously the value L+R, which is equal the

maximal possible number of literals in terms of (1);
- the number of EMB outputs can be taken from some set }16,8,4,2,1{=u .
The main idea of proposed method. Let us use the method of optimal state assignment

from [10]. The main idea of the assignment is to represent each class AiB PÎ  by minimal possible
amount of generalized intervals of R-dimensional Boolean space. Let us represent the set AP  as

CBA PÈP=P , where Æ=PÇP CB . The class BiB PÎ  if the flowing condition takes place:

1Bi > . (5)

If the condition (5) is violated, then CiB PÎ . Obviously, the BCT should generate only the codes
of BiB PÎ .

Let us encode the state by optimal codes [10]. Let us represent the set BΠ  as EDB ΠΠΠ È= .
Let Di ΠB Î  if the codes of states im Ba Î  are represented by single generalized interval of R-
dimensional Boolean space. Only codes of states )A(Πa Em Î  should be transformed. Here the set

A)A(ΠE Í  states from the classes EiB PÎ .  It  is  enough 2R  bits for encoding of the classes

Ei ΠB Î :

é ù)1(logR E22 +P= . (6)

The variables Zz r Î  could be used for encoding of the classes, where 2RZ = .

Let us use the following symbols: Ft  is a fixed number of EMB; q is a the number of cells of
EMB for 1tF = . There are St  outputs in all EMBs of BMO:

é ù FFS tt/Nt ×= . (7)

The value of Ft  is determined for 1U  using the following expression:

é ùM/qt F = . (8)
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Obviously, the following amount of outputs are free:

0Δ t = . (9)

These outputs could be used for representing the variables Zz r Î . Let us discuss the case,
when the following condition takes place:

é ù)1(logR E22 +P= . (10)

In this case, we propose to use the model of Moore FSM 2U  (Fig. 2).

Figure 2 – Structural diagram of Moore FSM U2

The model 2U  has some distinguishing features:
- the BIMF implements the functions:

( );XZ,T,ΦΦ = ; (11)

- the BMO implements not only the system (2) but also the system

( );TZZ = (12)

- there is no a code transformer;
- the variables TTr Î  represent  the states )(Aa Cm PÎ ,  as  well  as  the  classes DiB PÎ .

The set )(A CP  includes the states im Ba Î  such that CiB PÎ .
In the case of 2U , the number of required inputs of macrocells is increased to 2RRL ++ . In

the case of 1U , only 1RL +  inputs are enough. But it does not cause the growth of hardware be-
cause of the high value of fan-in of modern CPLD (up to 30 [7]). The propagation times equal for
equivalent FSMs 1U  and 2U . Therefore, the proposed method allows the hardware reduction with-
out the loss of performance.

The proposed design method for 2U  includes the following steps:
1. Constructing the marked GSA Г.
2. Finding the partition CBA PÈP=P .
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3. Optimal state assignment and finding the sets DP , EP .
4. Encoding of the classes EiB PÎ .
5. Constructing the table of BMO.
6. Constructing the modified structure table of FSM 2U .
7. Implementing the FSMs logic circuit.
Example of application of proposed method. Let  us  form  the  sets }a,...,a{A 151=  and

}B,...,B{П 81A =  for  some  GSA 1Г .  Let  it  be { }11 aB = , { }4322 a,a,aB = , { }653 a,aB = ,
{ }9874 a,a,aB = , { }1211105 a,a,aB = , { }136 aB = , { }147 aB = , { }158 aB = . So, there are
{ }5432B B,B,B,B=P  and { }8761C B,B,B,B=P . Let us use the approach from [10] and encode the

states Aam Î  in the optimal manner (Fig. 3). In the discussed case, there is 4R =  and, therefore,
}T,...,T{T 41= .

00 01 11 10
00 a1 a5 a6 a7

01 a2 a3 a4 *
11 a10 a11 a12 a8

10 a13 a14 a15 a9

T3 T4
T1 T2

Figure 3 – Optimal state codes for Moore FSM )Г(U 12

The symbol )Г(U ji  means that the model iU  is used for designing the logic circuit for a

GSA iГ .  As  follows  from  Fig.  3,  there  are { }432D B,B,B=P  and }B{П 5E = . The codes of

DiB PÎ  are  the  following: **01)B(K 2 = , 1*00)B(K 3 = , 10**)B(K 4 = .  The  codes  of  classes

CiB PÎ  coincide with corresponding codes of the states im Ba Î . In the discussed example, there

are 0000)B(K 1 = , 1000)B(K 6 = , 1001)B(K 7 = , 1011)B(K 8 = . So, there are is 1ПE = . Using

(6), we can find that there are 1R 2 =  and }z{Z 1= .
Let it be 15N =  for the GSA 1Г . Let the EMBs in use have 4tF =  for 16q = . So, there are

1644tS =×=  and 11516t =-=D . It means that the condition (9) takes place. So, the proposed
design method can be applied. Let it be 1)B(K 5 = . If 0Z1 = , then the FSM is some state 5Bam Ï .

Let the interstate transitions be represented by the following system of generalized formula of
transitions [6]:

.axaxB;aB
;axaxB;axxaxxaxB
;axxaxxaxB;axaxB

;axxaxxaxB;aB

131038157

95856434334245

7316315141411313

12211121101221

Ú®®
Ú®ÚÚ®

ÚÚ®Ú®
ÚÚ®®

(13)

Let the microoperations Yyn Î  be distributed among the states of FSM )Г(U 12  in the fol-
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lowing manner: ( ) Æ=1aY , ( ) ( ) { }3162 y,yaYaY == , ( ) { }6423 y,y,yaY = , ( ) ( )== 84 aYaY
( ) { }1587112 y,y,y,yaY == , ( ) { }9535 y,y,yaY = , ( ) { }11107 y,yaY = , ( ) { }12109 y,yaY = ,

( ) { }1413110 y,y,yaY = , ( ) ( ) { }1341511 y,yaYaY == , ( ) { }9713 y,yaY = , ( ) { }12214 y,yaY = .
The table of BMO includes the columns ma , )a(K m , )a(Y m , )B(K i , m, where )a(K m  is an

address of some cell. In the case of )Г(U 12 , this table has 15M =  rows (Fig. 4). As follows from
Fig.4, the variable 1Z1 =  is added to the collections of microoperations for states 5m Ba Î .  It  is
connected with the relation E5 ПB Î . The modified structure table of FSM 2U  includes  the  col-
umns h,...Bi . The code of any class iB  is represented as iB , ( )iBK , sa , ( )saK , hX , hF , h . In
the case of FSM )Г(U 12 , the table includes 17)Г(H 12 =  rows. This number is determined by the
total amount of terms in the system (13). The transitions for classes 2B , 5B , 6B  are represented by
Table 1.

00 01 11 10
00 – y3y5y9 y1y3 y10y11

01 y1y3 y2y4y6 y1y7y8y15 *
11 y1y3y4z1 y4y13z1 y1y7y8y15z1 y1y7y8y15

10 y7y9 y2y12 y4y13 y10y12

Figure 4 – Content of cells for block BMO of FSM )Г(U 12

Table 1 – The part of modified ST of Moore FSM )Г(U 12

iB
( )iBK

Sa
( )SaK

hX hF h
1z 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

2B 0 0 1 * *
10a 1 1 0 0 1x 21DD 1

11a 1 1 0 1 21xx 321 DDD 2

12a 1 1 1 1 21xx 4321 DDDD 3

5B 1 * * * *
2a 0 1 0 0 4x 2D 4

2a 0 1 0 1 34xx 32DD 5

4a 0 1 1 1 34xx 432 DDD 6

6B 0 1 0 0 0 8a 1 1 1 0 5x 321 DDD 7

9a 1 0 1 1 5x 31DD 8

This table is the base for constructing the system (11). For example, the following part of eq-
uation  can  be  derived  from  the  Table  1: 43211341212113 TTTTzxxzxxTTzD ÚÚ= .  Let  us  point  out
that this equation is minimized. It is interesting that there are 37 rows in the structure table of
Moore FSM with the arbitrary state encoding (for the GSA 1Г ).

The  last  step  of  the  method is  connected  with  development  of  VHDL –  models  and  use  of
standard tools. These questions are thoroughly discussed in literature [1, 7]. We do not discuss this
step in our article.
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Conclusion. The proposed method allows decreasing the hardware amount in the logic circuit
of  CPLD  –  based  Moore  FSM.  The  comparison  is  made  with  the  Moore  FSM 1U  including the
transformer of state codes into the codes of classes of pseudoequivalent states. If the condition (10)
takes place, then there is no need in the BCT. If decreases the number of PALs in the logic circuit of
Moore FSM.

The scientific novelty of the proposed method is reduced to usage of peculiarities of both the
Moore FSM (the existence of pseudoequivalent states) and CPLD (the wide fan-in of PAL macro-
cells). These peculiarities are used for decreasing the number of PAL macrocells in the Moore
FSM’s logic circuit.

The practical meaning of the proposed method is determined by the diminishing the area of
SoC occupied by the logic circuit of a control unit in comparison with known approaches. We con-
ducted the investigations to compare the models U1 and U2. It turns out that the proposed approach
always  gives  the  gain  if  the  condition  (10)  takes  place.  The  maximal  gain  can  be  up  to  38%.
Besides, both FSMs have equal propagation times. Therefore, the proposed method gives a gain in
hardware without the loss of performance.
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1Зеленогурьский університет, 2Донецький національній технічний університет
Зменшення кількості макроосередків PAL у схемі МПА Мура при реалізації на CPLD.
Пристрій керування координує взаємодію всіх блоків цифрової системи і на практиці часто
реалізується з використанням моделі мікропрограмного автомата Мура. У наш час прогрес
в області мікроелектроніки привів до появи «систем-на-кристалі» (SoC, system-on-chip),
функціональні можливості яких є достатніми для реалізації складної цифрової системі на
одному кристалі. У SoC логіка може реалізовуватися з використанням макроосередків
Programmable Array Logic (PAL), а табличні функції реалізуються за допомогою блоків
пам'яті Embedded Memory Blocks (EMB). Однією з актуальних завдань в цьому випадку є
зменшення витрат апаратури в схемі мікропрограмного автомата Мура. Вирішення цього
завдання дозволяє зменшити площу кристала, яку займає схема пристрою керування, при
цьому можливо збільшення функціональних можливостей системи в рамках одного криста-
ла. В роботі запропоновано метод зменшення апаратурних витрат у схемі автомата Мура,
що заснований на використанні як особливостей елементного базису, так й можливих мо-
дифікацій структурної схеми мікропрограмного автомата Мура. Так, вільні виходи вбудо-
ваних блоків пам’яті можуть бути використані для представлення кодів класів псевдоекві-
валентних станів мікропрограмного автомата, при цьому зменшується кількість
макроосередків PAL завдяки великому коефіцієнту об’єднання за входом. Це дозволяє
уникнути використання перетворювача кодів при використанні псевдоеквівалентних станів
мікропрограмного автомата Мура. Сукупність цих підходів дозволяє зменшити площу
кристала SoC, що займає комбінаційна схема мікропрограмного автомата Мура та
отримати схему, яка володіє меншою вартістю, ніж відомі з літератури аналоги.
Ключові слова: CPLD, витрати апаратури, МПА Мура, PAL, макроосередки.

Л.А. Титаренко, С.А. Ковалев, С.А. Цололо
1Зеленогурский университет, 2Донецкий национальный технический университет
Уменьшение количества макроячеек PAL в схеме МПА Мура при реализации на CPLD.
Устройство управления координирует взаимодействие всех блоков цифровой системы и на
практике часто реализуется с использованием модели микропрограммного автомата Мура.
В настоящие время прогресс в области микроэлектроники привел к появлению «систем-
на-кристалле» (SoC, system-on-chip), функциональные возможности которых достаточны
для реализации сложной цифровой системы на одном кристалле. В SoC произвольная логика
может реализовываться с использованием макроячеек Programmable Array Logic (PAL), а
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табличные функции реализуются с помощью блоков памяти Embedded Memory Blocks
(EMB). Одной из актуальных задач в этом случае является уменьшение аппаратурных
затрат в схеме микропрограммного автомата Мура. Решение этой задачи позволяет
уменьшить площадь кристалла, занимаемую схемой устройства управления, при этом воз-
можно увеличение функциональных возможностей системы в рамках одного кристалла. В
работе предлагается метод, который позволяет уменьшить аппаратурные затраты в
схеме автомата Мура, реализуемого в базисе CPLD, по сравнению с МПА U1(Г), включаю-
щим преобразователь кодов псевдоэквивалентных состояний в коды классов псевдоэквива-
лентных состояний. При наличии достаточного количества свободных выходов блоков EMB
отпадает необходимость в использовании преобразователя, что уменьшает число блоков
EMB по сравнению с МПА U1(Г). Суть предложенного метода заключается в использовании
особенностей автомата Мура (наличие классов псевдоэквивалентных состояний) и
элементного базиса (большой коэффициент объединения по входу) для уменьшения числа
макроячеек PAL в логической схеме автомата. Это позволяет уменьшить площадь
кристалла SoC, занимаемую комбинационной схемой МПА U2(Г), и получить схему, которая
обладает меньшей стоимостью, чем известные из литературы аналоги. При этом
автоматы U1(Г) и U2(Г) имеют одинаковое быстродействие, то есть выигрыш по аппара-
туре не приводит к потере производительности.
Ключевые слова: CPLD, аппаратурные затраты, МПА Мура, PAL, макроячейки.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНЗИТНЫХ СОСТОЯНИЙ В МИКРОПРОГРАММНОМ
АВТОМАТЕ С ОПЕРАЦИОННЫМ АВТОМАТОМ ПЕРЕХОДОВ

Проанализированы возможные способы реализации автоматного перехода в
микропрограммном автомате с операционным автоматом переходов при невозможности
непосредственной реализации перехода с помощью одной из имеющихся операций переходов.
Предложен подход к реализации таких переходов путем введения дополнительных
состояний, называемых в работе транзитными. Характерной особенностью транзитных
состояний является то, что их входящие и исходящие переходы реализуются посредством
заданного множества операций переходов без необходимости реализации данных переходов
каноническим способом. Таким образом, использование транзитных состояний в некоторых
случаях может способствовать снижению аппаратурных затрат в логической схеме
автомата. Рассмотрен пример реализации автоматных переходов заданной граф-схемы
алгоритма с использованием транзитных состояний, демонстрирующий возможность
существования различных способов использования транзитных состояний для реализации
переходов заданного микропрограммного автомата.
Ключевые слова: микропрограммный автомат, операционный автомат переходов,
операция переходов, транзитные состояния, аппаратурные затраты.

Введение. В современных вычислительных системах функция управления узлами
системы обычно отводится устройству управления, которое может быть реализовано в виде
микропрограммного автомата (МПА) [1-3]. Среди множества известных структур МПА
выделяется микропрограммный автомат с операционным автоматом переходов (МПА с
ОАП) [4-7]. В основе функционирования МПА с ОАП лежит принцип операционного
преобразования кодов состояний [4], в соответствии с которым преобразование кодов
состояний при автоматных переходах осуществляется посредством арифметико-логических
операций, называемых операциями переходов (ОП). Данный принцип определяет
представление схемы формирования переходов МПА с ОАП в виде операционного автомата,
называемого операционным автоматом переходов [8, 9].

Использование МПА с ОАП требует решения ряда задач, затрагивающих вопросы
структурного синтеза и повышения эффективности данного класса микропрограммных
автоматов. Одной из актуальных задач является задача снижения аппаратурных затрат в
логической схеме МПА с ОАП.

Целью данной работы является решение данной задачи, достигаемое за счет
уменьшения сложности схемы в части реализации микропрограммных переходов,
выполняемых каноническим способом.

Основная идея метода заключается в разбиении одного «канонического» перехода на
несколько «операционных», что достигается за счет введения дополнительных состояний,
называемых в данной работе транзитными.

Недостатком использования транзитных состояний является увеличение среднего числа
тактов работы микропрограммного автомата, затрачиваемых на одно выполнение
реализуемого алгоритма. В тех случаях, когда увеличение времени выполнения алгоритма,
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вызванное транзитными состояниями, не является критичным, использование предлагаемого
подхода может способствовать снижению аппаратурных затрат в логической схеме
микропрограммного автомата.

Микропрограммный автомат с операционным автоматом переходов. На рис. 1
изображена базовая структурная схема МПА с ОАП [10].

Рисунок 1 – Структура микропрограммного автомата
с операционным автоматом переходов

Z-подсхема на основании кода текущего состояния T и сигналов логических условий X
формирует код Z операции переходов, поступающий в операционный автомат переходов
(ОАП).  ОАП,  внутренняя структура которого приведена на рис.  2,  с помощью комбина-
ционных схем КС1-КСN выполняет одну из N операций переходов над сигналами T и X,
причем выбор одного из результатов d1-dN осуществляется путем мультиплексирования под
управлением сигналов Z. Результат d, являющийся кодом состояния перехода, поступает c
выхода мультиплексора MX в регистр памяти (РП).

Рисунок 2 – Структура операционного автомата переходов

Код текущего состояния T поступает из РП в схему формирования микроопераций
(СФМО) (рис. 1). Если МПА с ОАП реализует граф-схему алгоритма (ГСА) [2], отмеченную
состояниями автомата Мили, в СФМО также поступают сигналы логических условий X.
Поскольку схема СФМО реализует функцию выходов автомата и не имеет отношения к
функции переходов, ее структура, элементный базис и метод синтеза в данном случае
являются несущественными. Поскольку коды состояний формируются в процессе синтеза
ОАП, их значения должны учитываться при синтезе СФМО.
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Принцип использования транзитных состояний.  Пусть в процессе синтеза МПА с
ОАП необходимо реализовать переход из состояния ma в состояние na , причем к моменту
его реализации структурные коды )a(K mS  и )a(K nS  известны (например, вследствие
предварительной реализации других переходов с участием данных состояний).
Предположим также, что ни одна операция из множества операций переходов не подходит
для реализации перехода из ma  в na  при заданных значениях )a(K mS  и )a(K nS .

В этом случае для решения задачи реализации перехода из ma  в na  есть два наиболее
очевидных способа:

1. Реализация перехода с помощью дополнительной ОП.
2. Реализация перехода каноническим способом.
Первый способ приводит к добавлению в схему ОАП дополнительной комбинационной

схемы и подключению ее выхода к мультиплексору результата. Недостатком способа
является увеличение аппаратурных затрат в схеме ОАП. Достоинством способа является
возможность использования добавляемой ОП для реализации других переходов автомата.

Второй способ приводит к модификации комбинационной схемы, отвечающей за
реализацию части переходов автомата каноническим способом. Недостатком способа
является увеличение аппаратурных затрат в данной комбинационной схеме и необходимость
ее повторного синтеза. Достоинством способа является отсутствие изменений в
мультиплексоре результата.

Существует еще один подход к решению данной задачи, позволяющий, в некоторых
случаях, реализовать данный переход посредством имеющихся операций переходов.
Выполним следующее:

1. Добавим в заданную ГСА, содержащую M состояний 0a - 1Ma - , последовательность
из k операторных вершин, в которых не формируются никакие микрооперации.
Последовательность включим в разрыв ветви, соответствующей переходу из состояния ma  в
состояние na  и отметим состояниями Ma , ..., 1kMa -+ , где k ≥ 1.

2. Закодируем состояния Ma , ..., 1kMa -+  структурными кодами )a(K MS , ...,
)a(K 1kMS -+  разрядности é ùMlogR 2=  таким образом, чтобы:

– коды )a(K MS , ..., )a(K 1kMS -+  были уникальны и свободны (не использовались для
кодирования других состояний заданной ГСА);

– переходы ma ® Ma , Ma ® 1Ma + , ...., 2kMa -+ ® 1kMa -+ , 1kMa -+ ® na  могли быть
реализованы посредством операций переходов из заданного множества ОП.

Назовем состояния, добавляемые в исходный автомат с целью реализации переходов
автомата посредством имеющегося множества операций переходов, транзитными
состояниями. Смысл данного термина определяется вспомогательной ролью этих состояний
в процессе синтеза автомата.

Пусть, например, )a(K mS =01012, )a(K nS =11112. Ограничим множество операций
переходов образовано следующими ОП:

O1: 16mod13)(()(
11

1 )aKaK t
I

t
I +=+ , (1)

O2: 4¸=+ )a(K)a(K t
I

1t
I 22

, (2)

O3: )a(K)a(K t
I

1t
I 33

=+ , (3)

где ta  – текущее состояние, 1ta +  – состояние перехода.
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Для операций O1 и O2 будем интерпретировать структурные коды состояний как
беззнаковые целые в диапазоне [0; 15]. Это позволяет задать т.н. промежуточные коды
состояний )a(K jIi

 следующим образом: 10mImI 5)a(K)a(K
21

== , 10nInI 15)a(K)a(K
21

== .
Для операции O3 будем рассматривать промежуточные коды состояний как
четырехразрядные двоичные векторы, совпадающие с соответствующими структурными
кодами: 20101== )a(K)a(K mSmI3

, 21111== )a(K)a(K nSnI3
.

При данных условиях реализация перехода из состояния ma  в состояние na  с
помощью транзитных состояний возможна различными способами, некоторые из которых
показаны на рис. 3.

На приведенном рисунке в операторных вершинах, отмеченных состояниями автомата
Мура, записаны соответствующие состояниям промежуточные коды )a(K

1I  и )a(K
2I ,

причем код )(
2

aK I  совпадает с соответствующим структурным кодом.
Ребра обозначены операциями переходов, выполняющимися над одним из

промежуточных кодов текущего состояния: обозначение «+13» соответствует операции O1,
«÷4» – операции O2, «not» – операции O3. Добавленные вершины обозначены затемненным
фоном.

   а)         б)    в)
Рисунок 3 – Примеры реализации автоматного перехода

с использованием дополнительных состояний

На рис. 3, а для перехода из состояния ma  в состояние na  использовано одно
транзитное состояние Ma . Выбранный для него структурный код )a(K MS =00102 позволяет
реализовать переходы ma ® Ma  и Ma ® na  с помощью одной и той же операции O1.
Отметим, что действие «mod 16» в выражении (1) на уровне логической схемы реализуется
путем отбрасывания переноса из старшего разряда суммы.

На рис. 3, б и в для перехода из ma  в na  использованы два транзитных состояния. Их
выполнение занимает два такта работы схемы автомата вместо одного такта в случае
рис. 3, а. Таким образом, при реализации перехода с помощью транзитных состояний
следует стремиться к уменьшению их количества в добавляемой последовательности.

Пример использования транзитных состояний. В некоторых случаях использование
транзитных состояний позволяет добиться реализации всех переходов автомата посредством
заданного множества операций переходов.
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Пусть МПА задан ГСА G1 (см. рис. 4). Отметка ГСА состояниями автомата Мура
позволяет выделить M=9 состояний a0-a8, для которых разрядность кода состояния R=4.
Пусть множество операций переходов образовано операциями O1-O3, задаваемыми
выражениями (1)-(3) соответственно.

Н

х1

х1 х1

К

a0

1 0

1

0

1
0

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7 a8

a0

Рисунок 4 – Граф-схема алгоритма G1

Использование транзитных состояний приводит к изменению исходной ГСА. На рис. 5
представлены два различных варианта синтеза МПА с ОАП с помощью транзитных
состояний. Можно заметить, что в некоторых случаях при выбранных структурных кодах
состояний один и тот же переход может быть реализован различными ОП. Например, в ГСА
G1-1 и G1-2 переход 6a ® 8a  может быть реализован как операцией O1, так и операцией O3.
Также в ГСА G1-2 переход 3a ® 4a  может быть реализован операцией O2 либо операцией O3.
Выбор той или иной ОП обычно не имеет принципиального значения, поскольку
аппаратурные затраты в комбинационных схемах, соответствующих ОП O1-O3, не зависят от
количества автоматных переходов, реализуемых с помощью данной ОП. Выбор ОП для
реализации конкретных переходов учитывается лишь при синтезе Z-подсхемы.

Пример на рис. 5, б показывает, что в одной ГСА допустимо использование нескольких
последовательностей транзитных состояний, длины которых в общем случае могут быть
различными. Поиск наилучшего варианта использования транзитных состояний требует
применения специальных методов, разработка которых выходит за рамки данной работы.

Использование транзитных состояний в процессе синтеза МПА с ОАП возможно при
условии допустимости преобразования исходного автомата и приводит, в общем случае, к
следующим результатам:

1. Среднее время выполнения алгоритма, интерпретируемого МПА, увеличивается за
счет тактов, затрачиваемых на переходы в транзитные состояния.

2. Изменения в логической схеме ОАП отсутствуют, поскольку не изменяются ни
разрядность структурного кода состояния, ни множество операций переходов.

3. Z-подсхема модифицируется таким образом, чтобы формировать нужные коды ОП в
пределах последовательностей транзитных состояний.
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4. Схема СФМО модифицируется таким образом, чтобы при нахождении автомата в
транзитных состояниях исключить формирование любых микроопераций. При этом
нахождение МПА в транзитных состояниях не должно сказываться на функционировании
объекта, управляемого микропрограммным автоматом.

а) б)
Рисунок 5 – Результаты синтеза МПА с ОАП по ГСА G1:  ГСА G1-1 с одним

транзитным состоянием (а) и ГСА G1-2 с двумя транзитными состояниями (б)

Выводы.
Как показали исследования, решение задачи минимизации аппаратурных затрат в

логической схеме микропрограммного автомата, являющееся целью данной работы,
возможно за счет реализации части автоматных переходов с использованием транзитных
состояний. Необходимо учитывать, что предложенный в работе подход имеет свои
достоинства и недостатки. Основным достоинством является то, что автоматный переход,
который не может быть реализован ни одной из имеющихся операций переходов,
преобразовывается в несколько переходов, каждый из которых может быть реализован
посредством одной из заданных операций переходов. В результате уменьшается число
автоматных переходов, реализуемых каноническим способом, что приводит к снижению
аппаратурных затрат в том блоке КСi операционного автомата переходов, который отвечает
за реализацию части переходов каноническим способом.

Вместе с тем при использовании транзитных состояний следует учитывать следующие
моменты:

1. Введение в интерпретируемую ГСА дополнительных состояний приводит к
увеличению среднего числа переходов, выполняемых за время работы микропрограммного
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автомата. Увеличение временных затрат в микропрограммном автомате, выступающем в
качестве устройства управления вычислительной системы, негативно сказывается на
временных характеристиках системы в целом. Если введение транзитных состояний
приводит к нарушению допустимых временных критериев проектирования вычислительной
системы, всегда имеется возможность отказаться от реализации части переходов с помощью
транзитных состояний, обеспечив компромисс по критериям быстродействия и
аппаратурных затрат.

2. Как было отмечено, уменьшение числа переходов, реализуемых каноническим
способом, способствует уменьшению аппаратурных затрат в логической схеме ОАП. Вместе
с тем увеличение общего числа состояний может приводить к увеличению аппаратурных
затрат в Z-подсхеме и схеме СФМО, что может нивелировать достигаемый выигрыш с схеме
ОАП. Таким образом, критерием целесообразности использования предлагаемого подхода
являются результирующие аппаратурные затраты в логической схеме МПА с ОАП, которые
могут быть определены, например, путем моделирования схемы автомата с использованием
специализированных САПР цифровых устройств.

3. Рассмотренный выше пример показывает, что для автомата, интерпретирующего
заданную ГСА, существует в общем случае множество вариантов использования транзитных
состояний. Это ставит задачу поиска оптимального варианта, при котором достигается
максимальное уменьшение затрат аппаратуры в схеме автомата при приемлемом увеличении
среднего времени работы. Поиск таких вариантов требует разработки специальных методов
синтеза МПА с ОАП, формализующих предлагаемый в данной работе подход к реализации
переходов автомата с помощью транзитных состояний.
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ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Використання транзитних станів в мікропрограмному автоматі з операційним
автоматом переходів. Проаналізовані можливі засоби реалізації автоматного переходу в
мікропрограмному автоматі з операційним автоматом переходів при неможливості
безпосередньої реалізації переходу за допомогою однієї із доступних операцій переходів.
Запропоновано підхід до реалізації таких переходів шляхом уведення додаткових станів, що
названі в роботі транзитними. Характерною особливістю транзитних станів є те, що їхні
вхідні і вихідні переходи реалізуються за допомогою заданої множини операцій переходів без
необхідності реалізації даних переходів канонічним способом. Таким чином, використання
транзитних станів в деяких випадках може сприяти зниженню апаратурних витрат в
логічній схемі автомату. Розглянуто приклад реалізації автоматних переходів заданої граф-
схеми алгоритму із використанням транзитних станів. Приклад демонструє можливість
існування різних способів використання транзитних станів для реалізації переходів заданого
мікропрограмного автомата.
Ключові слова: мікропрограмний автомат, операційний автомат переходів, операція
переходів, транзитні стани, апаратурні витрати.
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R.M. Babakov, I.V. Yarosh
Donetsk National Technical University
Using of transit states in microprogram final-state machine with datapath of transitions. In this
paper, the object of study is the microprogram final-state machine with datapath of transitions. This
type of final-state machines is one way of implementing of the control unit, which is part of all
modern digital systems, and coordinates the work of other units of the system. In the microprogram
final-state machine with the datapath of transitions the basic way of realization of automaton
transitions are operations of transitions. Usually always there are transitions which cannot be
realized by operations of the given set of operations of transitions. Such transitions should be
realized by additional operations of transitions, or by canonic way. Both these ways lead to
increasing of hardware expenses in the logic circuit of the microprogram final-state machine. In
article the approach consisting in replacement of such transition by two transitions, connected with
an additional state is offered. Such state is named by a transit state as its role consists in the
organization of transitions between two base states of the automatic machine. The main feature of a
transit state is that input and output transitions are realized by operations of transitions from the
given set of operations of transitions. As a result, use of additional operation of transitions or
transition realization by canonic way is not required. It leads to reduction of hardware expenses in
the logic circuit of the final-state machine. A lack of use of transit states is the increase in an
average operating time of work of the final-state machine. For same flow-chart realization of
transitions with use of transit states is possible, generally, in the various ways. In article the
example showing two ways of realization of transitions of flow-chart with use of transit states is
considered. Thus, working out of the formalized methods allowing optimum of using of transit states
in each specific case is important. The given problem is a part of the subsequent researches in the
field of the theory of digital final-state machines.
Keywords: microprogram final-state machine, datapath of transitions, operation of transitions,
transit states, hardware expenses.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
НАДЕЖНОСТЬЮ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОЙ СИСТЕМЫ

Приведены данные аналитической оценки эффективности обеспечения управления надеж-
ностью функционирования человеко-машинной системы в условиях современного
производства. В основу рассмотрения положено исследование надежности функционирова-
ния подсистемы «человек-оператор» в смысле его взаимодействия с электронной
контрольно-управляющей системой. Получены аналитические выражения, позволяющие
выбирать оптимальное соотношение между надежным и наиболее эффективным режима-
ми эксплуатации человеко-машинной системы. Сформулирована задача оптимального
управления надежностью функционирования человеко-машинной системы.
Ключевые слова: эффективность, человеко-машинная система, надежность, сложная
техническая система, человек-оператор.

Введение. В настоящее время все острее возникает необходимость обеспечить
безотказную работу машин и различного рода технологического и иного оборудования в
различных сферах производства и других сферах человеческой деятельности. Имеющийся на
сегодняшний день опыт эксплуатации человеко-машинных систем (ЧМС) в условиях
современного высокотехнологичного производства показал, что наиболее существенное
влияние на качество решения сложных задач управления технологическим процессом
оказывает именно информационная эффективность процесса управления [1, 2]. При этом под
информационной эффективностью будем понимать состав и объем перерабатываемой и
отображаемой информации, а также качество и своевременность этих операций.

Постановка задачи исследований. При эксплуатации сложных машин и комплексов
человек и машина становятся объединенными в одну сложную техническую систему (СТС).
В процессе ее функционирования в подсистеме ЧМС происходит приспособление (адапта-
ция) человека и остальных ее подсистем, в результате чего надежность функционирования в
целом по системе может быть, как повышена, так и понижена. В целом, ЧМС является вос-
станавливаемой и обслуживаемой. Поэтому она обладает структурным, информационным и
функциональным резервированием и ее надежность, в целом, может быть выше надежности
остальных подсистем СТС. Работоспособность и надежность ЧМС в значительной степени
зависят от психофизиологических особенностей человека и от приспособленности машин к
взаимодействию с человеком. При этом, как правило, определяющее значение в смысле
обеспечения надежного и эффективного функционирования ЧМС имеет качество принятия
решения (ПР) человеком-оператором. В связи с этим, целью настоящей работы является
исследование информационной эффективности управления надежностью функционирования
ЧМС.

Основная часть. В качестве критерия оценки качества ПР человеком-оператором вы-
берем вероятность своевременного и безошибочного (оптимального) решения задач управ-
ления [2] Р . В предположении независимости вероятностей своевременного Рt и безоши-
бочного (оптимального) решения Рopt , интегральный критерий качества может быть записан
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в следующем виде:

.optt РРР ×= (1)

Связь между временем переработки информации Т0 человеком-оператором и ее
объемом І определяется законом Хика-Хаймена [3, 4]:

,000 ІТ ×+= ba (2)

где 0a  и 0b  – константы, определяемые экспериментально и зависящие от характера
решаемой задачи.

Для определения вероятности своевременного и оптимального решения
управленческих задач человеком-оператором использована интерпретация его действий
одноканальной системой массового обслуживания с ограниченным временем ожидания [5].
Для подобной системы можно записать следующее выражение:
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допT
=J l  – интенсивность возникновения задач; допT  – допустимое время

ожидания.
Увеличение объема перерабатываемой информации приводит к возрастанию

эффективности управления [6, 7]:

,exp1
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где maxЭ  – эффективность идеально работающей системы при наличии полной и точной
информации; 0B  – начальная энтропия (неупорядоченность) системы; 0I  – константа (объем
информации перед началом эксплуатации системы); ;1 00 PB -= 0P  – вероятность успешного
(правильного) решения задачи управления (принятия решения) в условиях полной
неопределённости.

Тогда вероятность оптимального решения задач человеком-оператором можно найти из
соотношения:

( ),exp1 0 IPPopt g--= (5)

где g  – константа, характеризующая ценность (значимость) информации с точки зрения
принимаемых оператором решений.

Используя соотношения (1), (3) и (5) были произведены расчеты значений ( )IPt , ( )IPopt

и ( )IP  в предположении, что человек-оператор решает логические задачи. Полученные
результаты в графической форме приведены на рис. 1. Как видно из полученных данных, для
различных условий работы человека-оператора, характеризуемых различной интенсивно-
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стью возникновения задач управления l , существует определенное значение оптимального
объема перерабатываемой информации, которое может быть оценено при помощи
предлагаемого в данной работе подхода. Более детально описать полученные результаты.

Рисунок 1 – Зависимость вероятности решения задачи управления
от объема перерабатываемой информации

Относительная ценность элементов информационной модели может быть определена
как приращение интегрального показателя качества принимаемых решений за счет увеличе-
ния объема перерабатываемой информации:

( ) ( ) .
I

IPIIPС I D
-D+

=D (6)

При рассмотрении информационной модели следует помнить, что ее основным управ-
ляющим звеном, как правило, является человек-оператор, и, следовательно, одной из задач
исследования такой системы есть задача выявления связей между различными факторами,
характеризующими ее поведение в пространстве состояний. На рис. 2 представлены схема-
тически входы информации ( mxxx ,...,, 21 )  и выходы управляющие сигналы и решения –
( )nyyy ,...,, 21  информационной модели, которую, учитывая то, что в ее основе находится
человек-оператор, можно также, с определенной точки зрения, рассматривать как
биосистему [6].

... ...

Рисунок 2 – Входы и выходы информационной модели (биосистемы)
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При исследовании процесса управления с участием человека-оператора, на наш взгляд,
наиболее целесообразно пользоваться математическим аппаратом нелинейной многофактор-
ной регрессии, что дает возможность исследовать влияние нескольких факторов на один
управляющий сигнал. В этом случае, зависимости выходных управляющих сигналов

nyyy ,...,, 21  от входных возмущений mxxx ,...,, 21  могут быть выражены следующей системой
уравнений:
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где ( )tfm  – функционал, учитывающий стохастический характер входных сигналов
возмущений); nka  – группа неизвестных коэффициентов нелинейного уравнения регрессии,
которые определяются с помощью метода наименьших квадратов путем решения системы
алгебраических уравнений [6]; t  – время.

Эффективность функционирования контролирующе-управляющей системы (КУС)
зависит от своевременного и правильного решения человеко-оператором возникающих
информационно-управленческих задач [1]:

( ),,...,,...,1 Ni PPPFW = (8)

где iP  – вероятность своевременного и правильного решения человеко-оператором i-ой
задачи ( Ni ...1= ).

Разложив (8) в ряд Маклорена и ограничившись первыми членами ряда, получаем
следующее выражение:
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где ( )ixFW =0  – эффективность системы при отсутствии участия оператора в процессе

управления; i
i

C
P
W

=
¶
¶  – величина, характеризующая степень влияния i-ой задачи на

эффективность работы системы (степень важности задачи).
Для упрощения дальнейших математических выкладок, однотипные управленческие

задачи целесообразно объединить в группы. Тогда выражение (9) можно переписать в виде:

,
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0 å
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+»
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iiii PKNCWW (10)

где ii PN ,  – количество возникших задач i-ой группы и вероятность своевременного и
правильного их решения, соответственно; iK  – коэффициент, характеризующий интенсив-
ность информационной нагрузки на человека-оператора при возникновении управленческих
задач i-ой группы.
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Сумма в выражении (10) является приростом эффективности системы управления за
счет действий оператора и может, таким образом, служить обобщенным критерием
эффективности ПР человеком-оператором:

.
1
å
=

=
N

i
iiii PKNCQ (11)

Следует отметить, что на сегодняшний день, коэффициенты iC  обычно определяются
экспертами, и, являются, по сути, так называемыми «весовыми коэффициентами», невысокая
информационная эффективность которых хорошо известна [7, 8].

Исходя из этого, вопросы повышения эффективности и надежности функционирования
ЧМС более целесообразно, на наш взгляд, рассматривать с использованием задачи о
максимуме произведения, которая формулируется следующим образом [9]:

Пусть 10 £< a  – вероятность безаварийной работы; nPPP ××× ....21  – произведение
вероятностей безотказной работы подсистем ЧМС; n  – число ее подсистем. Тогда должно
выполняться условие:
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 являются фазовыми координатами, а произведения величин

nPPP ××× ....21  – управляющими параметрами.
Если выполняется условие (12), то соотношение между надежностью и

эффективностью функционирования ЧМС оптимально с точки зрения использования задачи
о максимуме произведения.

Таким образом, для оптимального режима функционирования ЧМС должны
выполняться следующие условия:
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где W  – область управления, допiP  – допустимая вероятность безаварийной работы.
Будем считать, что время t  может принимать лишь дискретное множество значений:

Nt ...,,1;0= , причем N  – время непрерывной (безотказной) работы системы. Тогда
управление может быть выражено с помощью следующего соотношения:

( ) ( ) ( ){ }tPtPtP n...,,, 21 . (14)

В каждый момент времени t  состояние ЧМС характеризуется n фазовыми координата-
ми: nxxx ...,,, 21 , т.е. точкой X  пространства nE . Итак, каждый момент времени t  фазовое
состояние ( )tX  имеет n координат. Таким образом, состояние каждой из подсистем управ-
ляемой технологической системы характеризуется соответственно наборами .......,,, qmkl
координат (параметров).
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Тогда, окончательно, для любого момента времени фазовые состояния ЧМС могут быть
аналитически описаны так:

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }tatatataftP l...,,, 2111 == ; ( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }tdtdtdtdftP nnnnn ...,,,== ,      (15)

где nff ....,,1  – некоторые функции; ( ) ( )tdta ii ,....,  – функции изменения параметров
состояния соответствующих подсистем.

Для каждой из подсистем последовательность:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) þ

ý
ü

î
í
ì

,...;,...,1,0,...;,...1,0
,...;,...1,0...;,...,,1,0

tdddtccc
tbbbtaaa

, (16)

является траекторией ее эволюции. Начальное состояние ( ) ( ) ( ) ( ){ }0;0;0;0 dcba  должно быть
задано, это состояние ЧМС до начала ее функционирования непосредственно после сдачи в
эксплуатацию.

Выражение (16) может быть переписано в ином виде:

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

( ) ( ){ } ( ) ( ) ( ){ }ï
ï
î

ï
ï
í

ì

£==<

£==<
£==<

.1,....,,0
...

;1,....,,0
;1....,,,0

21

2122

2111

tdtdtdftdtP

tbtbtbftbtP
tatataftatP

qnn

k

l

(17)

Дальнейшее развитие (эволюция) управляемого процесса однозначно определено, если
существует управление ( ) ( )tPtP n,,...1 , задаваемое с помощью соотношений:

( ) ( ) ( )[ ];,1 1111 tPtPftP t -=
( ) ( ) ( )[ ];,1 2222 tPtPftP t -=
( ) ( ) ( )[ ].,1 tPtPftP nnntn -=

(18)

( )å
=

=
n

i
i tPJ

1
,  (19)

где itf  – вектор-функция.
Таким образом, задача оптимального управления надежностью функционирования

ЧМС заключается в том, чтобы, зная ее начальное состояние ( ) ( ) ( ){ }0...,,0,0 21 nPPP , выбрать
такое допустимое управление ( ) ( ) ( ){ }tPtPtP n,...,, 21 , которое придаст функционалу (19)
максимальное значение. Более корректно соотношение (19) запишем так:
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Рассмотрим стационарный процесс, который, пользуясь результатами работы [10],
разобьем на ttn D= /  интервалов, где t  продолжительность процесса; tD  – длительность
интервала. Обозначим 1P  – вероятность не превышения уровня x  за время tD . Тогда можно
записать следующее приближенное выражение:

( ) n
x PtP 1» . (21)

Для оценки вероятности 1P  используем оценку [9, 10]:
( ) ( ) ( )[ ] ,при, 1

00
-£-³ tNPttNPtP xxx (22)

где 0P  – вероятность не превышения заданного уровня в начальный момент времени.
где

( ) ( )ò=
t

xx dntN
0

,tt (23)

где ( )txn  – среднее число выбросов в единицу времени за уровень x .
Тогда:

( ) ( ) tt
xxx tnFtP DD-= / , (24)

где xF  – функция распределения величины x .
Положив 1=Dt , получим:

( ) ( )txxx tnFtP D-= . (25)

Для стационарного процесса выражение (25) может быть переписано в виде:

( ) ( )[ ]xxx nFttP -= lnexp . (26)
Для нестационарного процесса:

( ) ( ) ( )[ ]
þ
ý
ü

î
í
ì

-= ò
t

xxx dnFtP
0

lnexp ttt . (27)

При обосновании этих зависимостей не делалось никаких предположений о законе
распределения ординаты процесса и его длительности. Поэтому выражение (27) можно
использовать для произвольного процесса любой длительности.

Таким образом, зависимости (12) и (17) можно считать условиями оптимального
соотношения между надежностью и эффективностью функционирования ЧМС.

Выводы.
1. Получены аналитические выражения, позволяющие оценить оптимальное соотноше-

ние между надежным и наиболее эффективным режимами эксплуатации ЧМС.
2. Сформулирована задача оптимального управления надежностью функционирования

ЧМС.
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С.К. Мещанінов, В.В. Багрій, М.О. Ліжник
Дніпродзержинський державний технічний університет
Оцінка інформаційної ефективності управління надійністю функціонування
людино-машинної системи. Наведено дані аналітичної оцінки ефективності
забезпечення управління надійністю функціонування людино-машинної системи в умовах
сучасного виробництва. В основу розгляду покладено дослідження надійності функціонуван-
ня підсистеми «людина-оператор» в сенсі його взаємодії з електронної контрольно-
керуючою системою. Метою цієї роботи було дослідження інформаційної ефективності
управління надійністю функціонування людино-машинної системи. Як критерій оцінки
якості прийняття рішень людиною-оператором обрана ймовірність своєчасного і
безпомилкового (оптимального) рішення задач управління. Для визначення ймовірності
своєчасного та оптимального вирішення управлінських завдань людиною-оператором була
використана інтерпретація його дій одноканальною системою масового обслуговування з
обмеженим часом очікування. Для створення критерію оцінки були використані аналітичні
вирази завдання про максимуми добутку. Отримано аналітичні вирази, що дозволяють
оцінити оптимальне співвідношення між надійним і найбільш ефективним режимами
експлуатації людино-машинної системи. Сформульовано задачу оптимального управління
надійністю функціонування людино-машинної системи.
Ключові слова: ефективність, людино-машинна система, надійність, складна технічна си-
стема, людина-оператор.

S.K. Meshchaninov, V.V. Bagriy, M.A. Lizhnyk
Dneprodzerzhynsk State Technical University
The estimation of information efficiency of control of reliability of the human-machine system
functioning. The paper presents the data analyzes of the effectiveness of reliability control to en-
sure the functioning of human-machine systems in the terms of modern production. The researches
were made on the basis of view that the man-machine system is restored and maintained. Therefore,
it has a structural, informational and functional redundancy and reliability, in general, may be
higher than the reliability of other subsystems of complex technical systems. The efficiency and re-
liability of man-machine system is largely dependent on the psycho-physiological characteristics of
a person and on the fitness of machines to interact with the person. At the same time, usually cru-
cial in terms of ensuring reliable and efficient operation of the man-machine system is the quality of
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a decision by a human operator. The basis of the examination is the study of reliability of function-
ing of a subsystem "human operator" in the sense of its interaction with the electronic
control and management system. The aim of this study was to investigate the efficiency of informa-
tion management reliability of a man-machine system. As a decision-making criterion for assessing
the quality of human operator’s decisions we selected the likelihood of timely and error-free (op-
timal) control tasks. In reviewing the information model it should be remembered that its main con-
trol element, usually a human operator, and therefore, one of the objectives of the study of such a
system is the problem of the links between the various factors that characterize its behavior in the
state space. During its operation a man-machine system occurs tool (adaptation) of human and
other subsystems, whereby the reliability of the system as a whole may be enhanced or lowered. To
determine the probability of timely and optimal management of tasks by a human operator, we used
the interpretation of his actions by a single-channel queuing system with limited waiting time. Ana-
lytical expressions of the problem of maximizing the product have been used to develop evaluation
criteria. The analytical expressions, allowing estimating the optimal ratio between the safe and the
most effective modes of operation of the man-machine system are obtained. The problem of optimal
control of the reliability of the human-machine system is formulated.
Keywords: efficiency, man-machine system, reliability, complex technical system, human operator.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-КОНФІГУРОВАНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ
БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ТРАНСПОРТНИХ МЕРЕЖАХ

ОПЕРАТОРІВ ЗВ’ЯЗКУ

Авторами розглянуто можливості використання програмно-конфігурованих мереж (SDN) у
перспективах розвитку концепції IoEдля забезпечення інтелектуальної обробки та доставки
послуг. Наведено модель віртуальної SDN-мережі з використанням оркестраторів, яку
пропонується використовувати для нормування затримки відповідей контролеру на запити
елементів мережі. Зазначено, що для автоматизації балансування трафіку можливе
використання SDN-концепції на транспортних мережах операторів зв’язку. Розроблено
алгоритм оптимального переходу мережі до програмно-конфігурваного вигляду та наведено
основний математичний апарат, який використовується для балансування навантаження.
Ключові слова:SDN-мережа, затримка, балансування навантаження, контролер.

Загальна постановка проблеми. У сьогоднішньому світі у відповідь на нові потреби
людей створюються все нові послуги, можливості та технології, які намагаються відповідати
високим вимогам, що встановлюються споживачами. Найбільшої швидкості розвитку на сьо-
годні набувають мережі стільникового зв’язку. Впровадження нових сервісів і все більш ак-
тивна передача разом з голосом даних і мультимедії інформації призводить до значного збі-
льшення обсягів трафіку в мережах мобільного зв'язку. Виходячи зі звіту, наданого компані-
єю Cisco ® [1], мобільний трафік у глобальному масштабі у 2013 році виріс на 81% і досягав
вже 1,5 екзабайт на місяць у кінці 2013, на відміну від 820 Петабайт у місяць у кінці 2012 р.
Більше півмільярда (526 млн ) мобільних пристроїв і з'єднань були додані в 2013-му. Загаль-
на їх кількість зросла до 7 млрд. на відмінну від 6,5 млрд у 2012 р. З них 77 % – смартфони
(406 млн ). Що стосується швидкостей підключення, то вони виросли у середньому більш
ніж у 2 рази у 2013 р. Середня входить мобільна швидкість у 2013-му досягла 1,387 Кбіт/с,
на відміну від 526 Кбіт/с. За оцінками експертів мобільний трафік даних до 2018 року зросте
до 15,1 екзабайт/місяць [1]. Таке зростання вимагає від операторів використання нових під-
ходів до побудови мереж, які повинні забезпечувати економічну передачу великих обсягів
трафіку та підтримку нових послуг а також забезпечення виконання потреб користувачів, які
зростають з кожним роком все більше.

Можливості концепції SDN. Орієнтуючись на перспективи розвитку концепції IoE
(Internet of Everything) головною задачею оператора зв’язку є забезпечення інтелектуальної
обробки та доставки послуг, що здійснюється на основі даних – це означає, що підключення
мають працювати постійно, а сервіси відповідати з практично  нульовими затримками  в часі,
що призводить у свою чергу до надання сервісу поза часовими і просторовими обмеження-
ми. Для вирішення цієї задачі, а також для забезпечення еластичності, масштабованості та
гнучкості мереж операторів зв’язку пропонується підход SDN/NFV (Software Defined
Network/Network Functions Virtualization) [2, 3].

Стандартне уявлення про мережу представляє її у вигляді двох площин – площини
даних і площину контролю. Площина даних займається обробкою пакетів з призначеним
локальним станом пересилання. У свою чергу, в процесі роботи мережі перед площиною
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контролю стоїть безліч задач і цілей: роутінг –  за який відповідають розподілені алгоритми
маршрутизації; ізоляція трафіку: ACL, VLAN та фаєрволли; трафік інежинерінг. Проблема в
відсутності модульності, що призводить до того, що навіть за наявності добре продуманого
протоколу маршрутизації, рішення про передачу пакетів в тому чи іншому напрямку прий-
мається кожним роутером самостійно [4].

Концепція програмно-конфігурованих мереж забезпечує програму контролю, яка вихо-
дячи із завдань, що ставлять перед собою оператори висловлює вимоги до політики і правил
передачі і може створювати механізми пересилки практично будь-якої складності. SDN
також має рівень на якому відбувається віртуалізація мережі, де групи фізичних пристроїв
представлені у вигляді одного або декількох віртуальних пристроїв, кожен з яких виражає ту
чи іншу політику в мережі, що значно спрощує процеси масштабування мережі і взагалі
застосування цих самих політик до груп пристроїв (див. рис.1). Мережева операційна
система здійснює переклад цих вимог на мову зрозумілу для мережевих пристроїв.

Рисунок 1 – Концепція програмно-конфігурованих мереж

Віртуалізація мережі. З точки зору оптимальності та надання біль широких можливос-
тей площині контролю з використанням SDN, необхідно внести у існуючу модель доповнен-
ня, яке б дозволило мережі бути керованою контролерами різних виробників одночасно. Для
цього між рівнем додатків і контролерами різних виробників (або контролерами використо-
вуваними для контролю над різними ділянками мережі), необхідно додати оркестратор, який
би синхронізував їх роботу (див. рис. 2). Оркестратори, які представлено на рис. 2, у модифі-
кованій архітектурі SDN-мережі відіграють роль контролерів, котрі взаємодіють з комутато-
рами транспортної інфраструктури мережі за принципом «клієнт-сервер». Одним із основних
факторів як у розташуванні контролеру, так і в виборі їх кількості є затримки відповідей кон-
тролеру на запити елементів мережі. Дуже важливо мати швидку динамічну реакцію на події
[5]. Для вирішення цієї проблеми, знаючи розташування вузлів мережі та відстані між вузла-
ми, пропонується методика для  визначення місця розташування контролеру. Нехай у графі
( )EVG , , де V – кількість вузлів, E – кількість з’єднань. Позначимо ( )srd ,  – найкоротшій

шлях від вузла VrÎ до VsÎ :

( ) .),(min1 å
Î

Î
=

Vs

Vr
ср srd

V
RL

де ( )RLср – середня затримка при розташуванні контролеру у VrÎ .
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Рисунок 2 – Модифікована архітектура SDN з оркестратором

Порівнявши таким чином середні затримки для кожного можливого r, знаходимо оп-
тимальне розташування контролеру. Якщо отримане оптимальне значення середньої затрим-
ки не задовільне, або через дуже велику кількість елементів мережі операційних можливос-
тей сервера не вистачає, логічно було б використати декілька контролерів, розбивши перед
цим мережу ),( EVG  на декілька ),(),,( 111 nnn EVGEVG K за принципом топологічної близько-
сті вузлів, та застосувати до кожної підмножини запропоновану методику. Звичайно, у тако-
му разі контролери мають бути пов’язані один з одним. Їх взаємодія має бути основана на
тому, що кожен контролер має здійснювати зв’язок із сусідніми через спеціально виділений
канал зв’язку. Це досягається шляхом встановлення додатку на контролер, для якого взаємо-
дія контролер-контролер перетворюється  на різновид контролер – комутатор.

Для підвищення ефективності роботи такого типу мережі пропонується робити резер-
вування контролерів шляхом використання FlowVisor – спеціального OpenFlow контролеру,
який виступає в якості прозорого проксі між OpenFlow комутаторами та декількома
OpenFlow контролерами. Він створює зрізи мережевих ресурсів та делегує контроль над ко-
жним зрізом різним контролерам. Даний підхід дозволить вирішити як проблему резерву-
вання контролерів, так і проблему простоя мережі.

Нехай { }nCCC ...1=  – мережа контролерів, { }mSSS ...1=  – сукупність OpenFlow комута-
торів з якими необхідно підтримувати зв'язок і передавати інформацію від контролерів С.
Нехай M - відповідності між комутаторами і контролерами. Сукупність M відповідає вимозі,
що кожному комутатору встановлює політики тільки один контролер. Тобто якщо SS Î1  і

Cсq Î , то виконання умов ( ) Msсq Î1,  можливе тільки якщо qpÎ .
Нехай iS  – пул IP адрес комутаторів, а iР , відповідно, контролерів. У кожний момент

часу комутатор iS  зконфігурований статично підключатися до контролера з IP адресою iР .
Основний контролер вирішує як розподілити комутатори між контролерами розподіляючи
пул IP адрес iР  між всіма контролерами,  у тому числі і собою.  Як тільки комутатор iS
визначить для контролера mc  –  IP  адреса iР  динамічно визначається до цього контролеру.
Таким чином в будь-який момент часу, якщо iР  – IP { kc  }, контролер kc  – визначений для
комутатора 1S . Якщо у зв'язку з якими-небудь змінами контролер поміняє відповідності,
IP адреса iР  буде перенесений до іншого контролеру який починає переймати на себе
обов'язки попереднього. Для уникнення одночасного зв'язку і контролю з багатьма контро-
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лерами або навпаки, відсутності контролю над комутаторами, призначувані адреси повинні
попарно не перетинатися і бути унікальними. Ще один варіант рішення цього завдання мож-
ливий за умови наявності елемента балансування навантаження, коли всі комутатори підк-
лючаються до так званого флоат IP, після чого балансувальник рівномірно розподіляє наван-
таження між серверами. Мінусом такого рішення може бути те, що залишається невідомим
для кожного моменту часу який конкретно сервер контролюється процес комунікації з кому-
татором тому не рекомендується використовувати.

Впровадження SDN до транспортної мережі. Одним із ключових викликів в
сценаріях маршрутизації є досягнення балансування навантаження. В даний час процедура
балансування трафіку між маршрутизаторами для настройки переадресації маршрутів відбу-
вається вручну. Так, якщо модель руху трафіку змінилася, конфігурація за маршрутами
повинна бути змінена відповідно до нової моделі вручну. Для збільшення ефективності цього
сегмента необхідне рішення для оптимізації балансування навантаження. Технологія SDN
відіграє ключову роль у пропонованому рішенні, що дозволяє автоматизувати балансування
трафіку навіть у многовендорних шлюзах. Передумовою для даного розрахунку маршруту є
те, що кожен вузол має інформацію про топологію мережі. Для забезпечення узгодженості та
запобігання петель маршрутизації, незалежно від того, який протокол використовується для
розрахунку маршруту, будь то OSPF або IS-IS тощо, інформація про топологію на кожному
вузлі повинна бути узгоджена по всій мережі і розрахунок маршруту, використовуваний
кожним вузлом, повинен бути однаковим.

Для узгодження роботи контролерів в кластері пропонується викристовувати систему
JGroups [4, 6], яка обчислює шляхи для послуг залежно від фактичного обсягу трафіку. Якщо
обсяг трафіку збільшується наприклад на ступінь, оригінальний шлях не може задовольнити
новим вимогам, у такому випадку нова логіка автоматично перемикає трафік на новий шлях.
Після того як обсяг трафіку зменшується, ресурси своєчасно вивільняються. Крім того,
розрахунок шляху більше не обмежується принципом найкоротшого шляху. Крім надання
централізованих глобальних можливостей розрахунку, пропонована система використовує
стандартні інтерфейси для зв'язку з передавальними пристроями. Дана логіка може бути
використана для управління трафіком на кордоні мережі, або всередині самої IP мережі.
Метою такого управління може бути балансування трафіку, вказівка явних шляхів для конк-
ретних потоків, використання шляху до заповнення його до певного порогу, настройка QoS
на основі трафіку (в основному затримки і коефіцієнти втрати пакетів), аналіз результатів,
диференціювання розрахунку шляху для послуг різних користувачів.

Загальний принцип полягає в тому, що контролер може обчислюват шляхи грунтую-
чись на реальному трафіку в даний момент часу,  а не на планованому обсязі трафіку,  тому
він повністю використовує можливості статистичного мультиплексування в IP мережі[7].
Така система підвищує ефективність роботи мережі, спільного використання ресурсів серед
потоків з різними характеристиками трафіку. Динамічний і періодичний збір інформації та
налаштування мережі дозволить такій системі добре справлятися зі змінами шляхів трафіку,
особливо змін, викликаних надзвичайними ситуаціями, такими як короткочасні мережеві
несправності. Така система використовує механізми розрахунку глобального шляху, щоб
забезпечити єдиний розподіл ресурсів, глобальну оптимізацію, і єдиний контроль. Цей
механізм дозволяє уникнути взаємодії між численними вузлами мережі, необхідне для
розподіленого управління, і спрощує технічне обслуговування мережі. Можна виділити
наступні основні складові логічної частини такої транспортної мережі (перші три компонен-
та, як правило, розміщені на різних серверах, або на різних віртуальних машинах (VM)
на одному фізичному сервері): аналізатор трафіку, пристрій керування політикою,
SDN-контролер, OpenFlow комутатори (див. рис. 3) [8 – 10].
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Рисунок 3 – SDN на межі транспортній мережі

Беручи до уваги той факт, що транспортні мережі більшості операторів мобільного
зв’язку сьогодні реалізовані за допомогою технології MPLS та  розуміючи практичну склад-
ність різкого переходу на нові рішення, пропонується наступний алгоритм переходу мережі
оператора до SDN, який складається з трьох етапів.

1. Заміна граничних маршрутизаторів.
Маючи встановлений SDN - контролер, перш за все необхідно провести послідовну

заміну граничних маршрутизаторів. Одночасно їх замінити не можна тому, що вони задіяні в
роботі мережі та передачі трафіку –  це призведе до зупинки роботи усієї мережі.  Таким
чином, можливо від’єднати один з маршрутизаторів, замінити його на OpenFlow комутатор,
підключений до контролеру, де вже є вбудований механізми  функціонування MPLS.
Є також можливість поставити OpenFlow комутатор у паралель до граничного
маршрутизатора та перекинути з’єднання поступово. Для мережі все виглядає так, якби
взагалі не сталося жодних змін, бо контролер просто візьме на себе ті ж самі функції
контролю, які були до цього у маршрутизатора.

Маючи повністю замінені граничні комутатори на виході можна отримати майже SDN
мережу, бо тепер контролер може визначати маршрут слідування трафіку та додавати мітки
усіх потрібних LSP  мережі.  Але ця мережа не є повністю SDN  мережею,  бо вона не
динамічно реагує на процеси, що в ній проходять, контролер отримує оперативну
інформацію лише про ті з’єднання, які безпосередньо підключені до SDN комутатору.

2. Заміна ключових транзитних маршрутизаторів.
Щоб повністю перейти до SDN усі елементи мережі мають підтримувати OpenFlow та

бути підключені до контролеру. Пропонується методика знаходження основних вузлів, замі-
на яких дасть найбільший ефект, з точки зору ефективності керування мережею. Ідея полягає
у тому, щоб кожен шлях в мережі походив хоча б через один транзитний SDN - комутатор.
Якщо на першому етапі граничний SDN комутатор будував  шлях через усю мережу до
іншого граничного комутатора,  то тепер він буде будувати шлях лише до ключового SDN
комутатора.  Це дозволить логічно спростити будь –  який шлях та мати можливість більш
оперативно реагувати на зміни в мережі.
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Рисунок 4 – Заміна ключових транзитних маршрутизаторів

Позначимо ijl  – бінарну змінну, яка приймає значення 1, якщо у мережі існує лінк між

вузлами i та j, та st
ijx  – бінарну змінну,  яка дорівнює 1,  якщо з’єднання між i та j лежить на

шляху ( )tspn , , де s та t – граничні маршрутизатори. Змінна iy  приймає значення 1, якщо
роутер і має бути замінений, 1=st

iu , якщо шлях проходить через SDN-комутатор.
V – множина, до складу якої входять маршрутизатори з хмари, R – кількість маршрутизато-
рів. Математична модель знаходження ключових вузлів складається з рівнянь:
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Вираз (1) означає, що мають бути використані лише існуючі шляхи. Вираз (2) – запов-
нюється квадратна матриця ][ nna ´ . Рівняння (3) ставить вимогу до того, що кожен шлях від
одного Edge –s до іншого – t має включати хоча б один SDN-комутатор. Рівняння (4) вказує
на те, що елемент мережі і було обрано для заміни. Вираз (5) підраховує кількість лінків d,
які безпосередньо приєднані до маршрутизатора s. Таким чином, розраховується m – загаль-
на кількість усіх можливих шляхів від s до t. Далі у (6) формується матриця k з кількістю ря-
дків, що дорівнює кількості шляхів, та кількістю стовпців, рівною кількості елементів мере-
жі. Формула (8) вказує на необхідність мінімізувати кількість маршрутизаторів, які потребу-
ють зміни, обов’язково зважаючи на умову (4).

3. Поступова заміна маршрутизаторів, що залишилися.
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Поступово замінивши усі маршрутизатори на SDN – комутатори, отримується повно-
цінна SDN мережа. Але, поки ще не має повністю нової мережі, пропонується робити заміну
старих елементів мережі, які мають найменш швидкісні порти.

Висновки.
1. Наведено загальне архітектурне рішення та пояснені принципи роботи концепції

SDN, що включають зміну уявлення про площини контролю та пересилки даних у напрямку
централізації управління, а саме площини контролю за допомогою спеціального контролера,
а також використання простіших та дешевших OpenFlow комутаторів як засіб виконання
команд, що передаються контролером для пересилки пакетів усередині мережі.

2. Розглянуто принцип віртуалізації мережі та наведено рекомендації щодо методики
вибору місця розташування контролеру в площині мережі, яка дозволяє отримувати
унікальність IP-адрес та робить можливим балансування навантаження.

3. Розроблено еволюційний алгоритм впровадження концепції SDN до мережі операто-
ра зв’язку, що дозволить програмне балансування навантаженням транспортної мережі.

Список використаної літератури
1. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–2018: Cis-

co® February 5, 2014 [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-
vni/white_paper_c11-520862.html / Дата доступу 12.02.2016.

2. What is NFV – Network Functions Virtualization – Definition?[Електронний ресурс] // Режим
доступу: https://www.sdxcentral.com/nfv/resources/whats-network-functions-virtualization-nfv /
Дата доступу 20.04.2016.

3. Технологии SDNи NFV: новые возможности для телекоммуникаций [Електронний
ресурс] // Режим доступу:http://arccn.ru/media/1132 / Дата доступу 20.04.2016.

4. Лурджан, М.Б. Исследование возможностей внедрения алгоритмов маршрутизации в
программно-конфигурируемых сетях (SDN) / М.Б. Лурджан, А.А. Воропаева,
Г.В. Ступак // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія:
Обчислювальна техніка та автоматизація. – Красноармійськ, ДонНТУ, 2015. Випуск 1
(28). –  С. 81 – 89.

5. The Road to SDN: An Intellectual Historyof Programmable Networks: Nick Feamster, Jennifer
Rexford, Ellen Zegura  [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://www.sigcomm.org/node/3488 / Дата доступу 15.03.2016.

6. An SDN Controller for Delay and Jitter Reduction in Cloud Gaming: Maryam Amiri, Hussein
Al Osman, ShervinShirmohammadi [Електронний ресурс] // Режим доступу:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2806397 / Дата доступу 12.04.2016.

7. N.  McKeown  OpenFlow:  Enabling  Innovation  in  Campus  Networks  /  N.  McKeown  //  SIG-
COMM Comput. Commun. Rev. vol. 38, pp. 69-74, March2008.

8. OpenFlow Switch Specication: Open Networking Foundation June 25, 2012 [Електронний
ресурс]// Режим доступу: http://archive.openflow.org/documents/openflow-spec-v1.1.0.pdf / Дата
доступу 15.02.2016.

9. Analysis of CAPEX and OPEX Benefits of Wireless Access Virtualization: the 4th Workshop
on E2Nets, Budapest, Hungary, June 9, 2013 / M.M. Rahman, Charles Despins. [Електронний
ресурс] // Режим доступу:http://e2nets.org/docs/Rahman-Presentation.pdf / Дата доступу
15.03.2016.

10. FlowVisor: A Network Virtualization Layer: Deutsche Telekom Inc. R&D Lab, y Stanford
University, _ Nicira Networks October 14, 2009 /Rob Sherwood, Glen Gibb, Kok-Kiong Yap
[Електронний ресурс]// Режим доступу:
https://sb.tmit.bme.hu/mediawiki/images/c/c0/FlowVisor.pdf / Дата доступу 15.02.2015.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

82

References
1. Cisco Visual Networking Index (2013).“Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2013–

2018: Cisco®”, available at:http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-
provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.html (Accessed February 2,
2016).

2. What is NFV – Network Functions Virtualization – Definition?available
at:https://www.sdxcentral.com/nfv/resources/whats-network-functions-virtualization-nfv (Ac-
cessed April 20, 2016).

3. Technologies SDN and NFV: new opportunities for telecommunications, available
at:http://arccn.ru/media/1132(Accessed April 20, 2016).

4. Lourdjane, M and Voropaeva A (2015) “Introduction of New Routing  Algorithms in Software
Defined Networks (SDN)”, Naukovi pratsi Donetskogo natsionalnogo tekhnichnogo universyte-
ty. Seriya: Obchysluvalna tekhnika ta avtomatyzatsiya. – vol. 1, no. 28, pp. 81 – 89.

5. TheRoadtoSDN. “AnIntellectualHistoryofProgrammableNetworks: NickFeamster, Jennifer-
Rexford, EllenZegura”, available at:http://www.sigcomm.org/node/3488(AccessedMarch 15,
2016).

6. An SDN Controller for Delay and Jitter Reduction in Cloud Gaming: Maryam Amiri, Hussein
Al Osman, ShervinShirmohammadi, available at:http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2806397
(AccessedApril 12, 2016).

7. McKeown, N. (2008) “OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks”, SIGCOMM
Computvol. 38, pp. 69-74.

8. OpenFlow Switch Specication (2012). “OpenNetworkingFoundationJune 25, 2012”,available
at:http://archive.openflow.org/documents/openflow-spec-v1.1.0.pdf (Accessed February 15
2015).

9. Analysis of CAPEX and OPEX Benefits of Wireless Access Virtualization: the 4th Workshop
on E2Nets, Budapest, Hungary, June 9, 2013 / M.M. Rahman, Charles Despins, available
at:http://e2nets.org/docs/Rahman-Presentation.pdf

10. FlowVisor (2009).“A Network Virtualization Layer: Deutsche Telekom Inc. R&D Lab, y Stan-
ford University, _ Nicira Networks October 14, 2009 /Rob Sherwood, Glen Gibb, Kok-Kiong
Yap”, available at:https://sb.tmit.bme.hu/mediawiki/images/c/c0/FlowVisor.pdf (Accessed
February 15 2015).

Надійшла до редакції: Рецензент:
28.04.2016 г. д-р.техн. наук, проф. Подкопаєв С.В.

А.А. Воропаева, М.Б. Лурджан
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
Использование программно конфигурированных сетей для балансировки нагрузки в
транспортных сетях операторов связи. Авторами рассмотрены возможности использо-
вания программно конфигурируемых сетей (SDN) в перспективах развития концепции IoE
для обеспечения интеллектуальной обработки и доставки услуг. Приведена модель
виртуальной SDN-сети с использованием оркестраторов, которую предлагается
использовать для нормирования задержки ответов контроллеру на запросы элементов
сети. Отмечено, что для автоматизации балансировки трафика возможно использование
SDN-концепции на транспортных сетях операторов связи. Разработан алгоритм
оптимального перехода сети к программно-конфигурванному виду и основной
математический аппарат, используемый для балансировки нагрузки.
Ключевые слова: SDN-сеть, задержка, балансировка нагрузки, контроллер.
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A.O. Voropaeva, M.B. Lourdjane
Donetsk National Technical University
Software-configured network for traffic balancing in transport networks operators. The authors
considered the possibility of using software-configurable network (SDN) to the prospects of the
concept for IoE intellectual processing and delivery of services development. To ensure flexibility,
scalability and flexibility of networks of communication we proposed approach SDN/NFV (Network
Functions Virtualization). A general architectural decision and the principles of the SDN concept
are explained, which include replacement of representations about control plane and data transfer
in the direction of centralization of control. Namely the control plane is using special controller
and simple and cheap OpenFlow switches to execute commands that are transmitted by the control-
ler for network packets sending. We considered a model of virtual SDN-network using the orches-
trator to normalize the delay of controller responses to the requests of the network elements.
We presented the principle of network virtualization and recommendations on the methods to
choose controller location in the plane of the network, which allows obtaining unique IP-addresses
and enables load balancing. It is noted that for the automation of traffic balancing SDN-concept
on transport networks of operators can be used. An evolutionary algorithm was designed for the
implementation of the concept of SDN in the operator's communications network, which will allow
the software load balancing of the transport network. Algorithm includes the technique of the basic
units, which will replace the greatest effect in terms of the efficiency of network control.
Keywords: SDN-network, latency, load balancing controller.
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РОЗРОБКА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБУ ОПТИМАЛЬНОГО
ТРАНСПОРТУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ В УМОВАХ ШАХТНИХ

ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

У роботі розглядається рішення задачі транспортування матеріалів в умовах шахти на
основі еволюційної стратегії. Пропонований спосіб вирішує задачу пошуку оптимального
маршруту з врахуванням таких обмежень, як тип транспортного засобу, маршрут між
вузлами ділянок та економічні обмеження. Проведені чисельні дослідження доводять
ефективність модифікації еволюційної стратегії, а саме, запропонований спосіб дозволяє
мінімізувати час транспортування з 2,5-3 годин до 1,8 та обрати найбільш придатний
транспортний засіб для конкретного маршруту.
Ключові слова: транспортування матеріалів, еволюційна стратегія, обмеження,
оптимальний маршрут.

Загальна постановка проблеми. Для підвищення ефективності роботи шахтних
підприємств на сьогодні існує велика кількість комп'ютерних систем, серед яких є і
системи шахтної логістики. Основною метою застосування таких систем є вирішення
проблеми недостатньої ефективності управління потоковими процесами, такими як
транспортування матеріалів по всіх необхідних ділянках.

На відміну від звичайної задачі пошуку оптимального маршруту, що вирішується за
допомогою логістичних систем, при виборі маршруту транспортування в умовах шахтних
підприємств необхідно враховувати такі особливості, як:

– маршрут між деякими пунктами транспортування для використовуваних транспорт-
них засобів може бути відсутнім;

– деякі маршрути можуть бути реалізовані з використанням декількох транспортних
засобів, що веде до необхідності врахування швидкості транспортного засобу;

– економічні обмеження, пов'язані з вартістю транспортування, транспортних засобів,
прокладки маршруту та ін.

Таким чином, задача пошуку оптимального маршруту в умовах шахтних підприємств
зводиться до задачі вибору маршруту і типу транспортного засобу, що дозволять мінімізува-
ти час транспортування і задовольнять економічним обмеженням.

Аналіз досліджень та публікацій. Задача пошуку оптимального маршруту відноситься
до задач комбінаторної оптимізації [1-2], а пошук маршруту в умовах шахтних ділянок з вра-
хуванням обмежень – до вирішення задачі з додатковими комбінаторними обмеженнями [3].
У зв’язку з великим практичним значенням таких задач на сьогоднішній день існують групи
методів їх вирішення, що можна поділити на точні методи [4 – 7], та наближені до точних . В
роботі [8] наведена порівняльна характеристика основних методів вирішення задачі комбіна-
торної оптимізації, виявлено основні недоліки та переваги методів, та відзначено, що на сьо-
годнішній день є доцільним використовувати метаевристики для рішення задач комбінатор-
ної оптимізації.

Постановка задач дослідження. Метою роботи є розробка та дослідження способу
транспортування матеріалів в умовах шахти, що дозволить врахувати типи та характеристи-
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ки використовуваних транспортних засобів, економічні обмеження. Для досягнення
поставленої мети необхідно:

– провести модифікацію метаевристичного способу для забезпечення виконання таких
критеріїв: можливість врахування економічних та технічних обмежень, простота реалізації,
отримання рішень, наближених до точних;

– визначити структуру алгоритму розроблюваного способу з врахуванням модифікацій;
– провести чисельні дослідження;
– оцінити ефективність запропонованого способу на конкретному об’єкті.
Результати розробки та досліджень. Згідно з проведеним дослідженням, для

вирішення поставленого завдання в роботі пропонується використовувати еволюційні
метаевристики [9], а саме еволюційну стратегію [10], модифікувавши її таким чином:

– на відміну від класичної еволюційної стратегії, в пропонованому способі буде
використано цілочисельні типи особин;

– буде використано три популяції хромосом, що підвищує ймовірність знайдення
глобального оптимуму;

– додавання штрафної функції для врахування обмежень;
– забезпечення збіжності за рахунок динамічної кількості (залежить від номеру ітерації)

кращих особин, що відбираються в третю популяцію з другої.
Запропонований спосіб складається з основних блоків, наведених на рис. 1.
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Рисунок 1 – Граф-схема алгоритму роботи еволюційної стратегії
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Розглянемо детально кожен з блоків.
1) Завдання фітнес-функції.
Фітнес-функція )( zxF  в роботі представляє собою час транспортування транспортним

засобом z-го типу. Штрафна функція )( zxr  представляє собою суму функцій-обмежень з
врахуванням транспортних засобів z-го типу: обмеження на вартість транспортування, тран-
спортних засобів, прокладення маршруту та ін.
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zx  – вектор номерів пунктів транспортування матеріалів для шахти, зв’язаний з транс-

портним засобом z-го типу,
M – довжина вектору zx  ,

-)( zxl довжина маршруту для транспортного засобу z-го типу,
zv - швидкість транспортного засобу z-го типу.

2) Створення першої популяції 1H .
В якості хромосоми, що містить номери пунктів транспортування матеріалів для шахти

і типу транспортного засобу, і являє s-ту особину популяції з цілочисельними генами, висту-
пає випадково згенерований вектор:

),...,,...,( 1
z
sK

z
sk

z
s

z
s hhhh = , 1,1 QsÎ , (3)

де 1Q – потужність популяції,
z
skh  – значення k-го гена хромосоми,

     K – число генів хромосоми.
2. Обчислення штрафу для кожної s-й особини.

)}(,0max{ z
s

z
s hrp = . (4)

3. Обчислення значення динамічного порога 1D  для першої популяції 1H .

å
=

=D
1

1
1

1 1 Q

s

z
sp

Q
. (5)

4. Упорядковування першої популяції 1H .
Упорядковування популяції відбувається наступним чином:
– розбиття першої популяції 1H  на субпопуляцію 11H ,  що містить особини,  для яких
1D<z

sp , та субпопуляцію 12H , що містить особини, для яких 1D³z
sp ;

– упорядковування субпопуляції 11H  за зростанням значення фітнес-функції;
– упорядковування субпопуляції 12H  за зростанням штрафу;
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– об’єднання впорядкованих субпопуляцій 11H  та 12H  в популяцію 1H  так, що перша
частина популяції буде відповідати впорядкованої субпопуляції 11H ,  а друга частина буде
відповідати впорядкованої субпопуляції 12H .

5. Створення другої популяції 2H .
2Q  перших особин із впорядкованої популяції 1H  утворює другу популяцію 2H , що

відповідає редукції на основі стратегії ),( lm , де µ= 2Q , l= 1Q .
6. Оператор мутації.
Для забезпечення різноманітності хромосом, тобто різноманітності векторів номерів

пунктів транспортування матеріалів для шахти, що задовольняють (1) використовується опе-
ратор мутації для кожної хромосоми на основі перестановки 2-opt [11], що полягає в наступ-
ному: вибирається наступна s-та хромосома, випадковим чином обираються з набору генів
цієї хромосоми два гени 1c  та 2c  , при чому вибір цих генів продовжується до тих пір, поки
не буде виконана умова 1121 -<-< Kcc .

На основі хромосоми sKcscscscsss hhhhhhh ,...,,,...,,,..., 12,2,1,11,1 +-= створюється хромосома

sKcscscscsss hhhhhhh ,...,,,...,,,...,
~

12,1,2,11,1 +-= , тобто гени 2,1, ,..., cscs hh  переставляються у зворотно-
му порядку.

7. Обчислення штрафу для кожної s-й особини. Виконується аналогічно формулі (4).
8. Оператор редукції.
Редукція відбувається на основі стратегії (1+1)[12]:
Якщо z

s
z
s pp <~ або )()~(~

ss
z
s

z
s hFhFpp <Ù= , то ss hh ~

= , z
s

z
s pp ~= .

9. Обчислення значення динамічного порога 2D  для другої популяції 2H . Виконується
аналогічно формулі (5).

10. Упорядковування другої популяції 2H .
Упорядковування другої популяції відбувається аналогічно упорядковуванню першої

популяції., а саме таким же чином розбивається на субпопуляції 21H , що містить особини,
для яких 2D<z

sp , та 22H , що містить особини, для яких 2D³z
sp . Потім відбувається упоряд-

ковування субпопуляцій 21H  та 22H за зростанням значення фітнес-функції та за зростанням
штрафу відповідно. Далі відбувається їх об’єднання в популяцію 2H  так, що перша частина
популяції буде відповідати впорядкованій субпопуляції 21H , а друга частина буде відповіда-
ти впорядкованій субпопуляції 22H .

11. Створення третьої популяції 3H .
Для першої ітерації 3Q  перших особин із впорядкованої популяції 2H  утворює третю

популяцію 3H , що відповідає редукції на основі стратегії ),( lm , де µ= 3Q , l= 2Q . Для кож-
ної наступної ітерації jQ -3  перших особин із впорядкованої популяції 2H  замінюють

jQ -3  останніх особин третьої популяції 3H , де j – номер поточної ітерації.
12. Оператор мутації.
Виконується на основі перестановки 2-opt для кожної хромосоми.
13. Обчислення штрафу для кожної s-ї особини. Виконується аналогічно формулі (4).
14. Оператор редукції.
Редукція відбувається на основі стратегії (1+1).
Якщо z

s
z
s pp <~  або )()~(~

ss
z
s

z
s hFhFpp <Ù= , то ss hh ~

= , z
s

z
s pp ~= .

15. Обчислення значення динамічного порога 3D  для третьої популяції 3H . Виконуєть-
ся аналогічно формулі (5).

16. Упорядковування третьої популяції 3H відбувається аналогічно упорядковуванню
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першої та другої популяції.
17. Умова зупину.
У якості умови зупину використано наступні умови:
– перевищення максимальної кількості ітерацій N;
– перевищення кількості поколінь, протягом яких результат не покращується.
Результатом роботи запропонованого способу є хромосома (вектор номерів пунктів

транспортування матеріалів для шахти) *sh  з мінімальним значенням фітнес-функції )( *shF .
Запропонований спосіб забезпечує як різноманіття особин (завдяки популяціям 1H  та 2H  ),
так і збереження кращих особин (завдяки стратегії (1+1)), з врахуванням економічних та тех-
нічних обмежень.

Як об'єкт, на якому проводилися дослідження, була обрана ділянка шахтного транспор-
ту ШТ3 шахти «1/3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» (див. рис. 2). На даний момент час
транспортування шахтних матеріалів в межах ділянки становить у середньому 3-2,5 години.
Для транспортування матеріалів використано такі транспортні засоби, як акумуляторні
шахтні електровози АМ8Д, вантажні автомобілі КамАЗ, КрАЗ, в деяких випадках – канатна
відкатка.

Рисунок 2 – Схема поверхні ділянки ШТ3

Для оцінки ефективності запропонованого способу було проведено ряд експериментів
по пошуку оптимального маршруту між 11 основними пунктами транспортування на обраній
ділянці. За еталонний результат було обрано маршрут, знайдений шляхом використання ме-
тода гілок та меж. Згідно цього метода, оптимальний час транспортування становить 1,674

години, а алгоритмічна складність складає
2

)!1( -n  , де n – кількість пунктів транспортуван-
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ня. Далі для запропонованого способу визначалася відносна похибка, що обчислюється як:

%100||
*

*

t
tt -

=e ,  (6)

де t  – час, отриманий методом гілок та меж; *t  – час, отриманий запропонованим способом.
При цьому кількість ітерацій в запропонованому способі змінювалася від 10 до 100.

N

7,0

5,5

Рисунок 3 – Залежність відносної похибки від кількості ітерацій
 у запропонованому способі

З аналізу рисунку 3 можна зробити висновок, що для отримання результату,
наближеного до точного, в запропонованому способі достатньо використовувати 60 ітерацій
(похибка складає 7%), а при використанні 100 ітерацій похибка складатиме 5,5 %.

Оскільки використання точних методів на великій кількості пунктів транспортування
не є доцільним через велику алгоритмічну складність та неможливість врахування обмежень,
результати роботи запропонованого способу порівнювалися з результатами роботи алгорит-
мів такого ж класу. Для порівняння було взято три модифікації генетичного алгоритму
[8, 13-14], як одного з найпопулярніших метаевристичних алгоритмів, та запропоновану
еволюційну стратегію. Для всіх способів випадковим чином було сформовано вхідні
дані, тобто було взято по 100 хромосом в початковій популяції, кожна з яких містить стільки
генів, скільки номерів пунктів транспортування. Результати експериментів показали, що для
пошуку маршруту, наближеного до оптимального, для 11 пунктів транспортування
генетичним алгоритмам типу 1, типу 2 та типу 3 знадобилося 94, 79 та 63 ітерації відповідно,
а запропонованому способу - 59 ітерацій (рис. 4). При цьому отриманий час транспортування
складає 3,1, 2,47 та 1,86 годин для генетичних алгоритмів, та 1,8 для запропонованого
способу (див. табл. 1).
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1             2            3            4

94
79

63
59

Рисунок 4 – Залежність кількості ітерацій від кількості пунктів транспортування для:
1 – генетичного алгоритму 1-го типу, 2 – генетичного алгоритму 2-го типу;

3 – генетичного алгоритму 3-го типу, 4 – модифікованої еволюційної стратегії

З рисунку 4 видно, що, із збільшенням кількості пунктів збільшується кількість ітера-
цій, за яку буде знайдено оптимальне рішення, але для запропонованого способу це значення
менше, ніж у порівняних.

Таблиця 1 – Отриманий час транспортування

Генетичний алгоритм Еволюційна
стратегія

Тип 1 Тип 2 Тип 3 t, годинt, годин t, годин t, годин
3,1 2,47 1,86 1,8

З аналізу даних, наведених у таблиці 1, можна зробити висновок, що запропонований
спосіб дозволяє отримувати результат, наближений до точного за значно менший час (60 іте-
рацій проти (10!)/2).

Висновки.
1. В роботі запропоновано спосіб пошуку оптимального маршруту транспортування

матеріалів на основі модифікованої еволюційної стратегії з цілочисельними особинами.
2. Для оцінки запропонованого способу було проведено ряд експериментів, під час яких

результати роботи запропонованої еволюційної стратегії було порівняно з модифікованими
генетичними алгоритмом [8] та зі звичайним генетичним алгоритмом. Результати показали,
що, час транспортування скоротився з 3-2,5 годин до 1,8, а кількість ітерацій значно зменши-
лася, тобто час пошуку оптимального маршруту також скоротився. У порівнянні з модифіко-
ваним генетичним алгоритмом різниця не істотна, що доводить ефективність метаеврістич-
них способів.

Для оцінки ефективності запропонованого способу було порівняно результат роботи з
методом гілок та меж. Результати показали, що, при 60 ітераціях запропонований спосіб дає
похибку у 7%, а при використанні 100 ітерацій похибка становить 5,5%.
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3. Використання трьох популяцій та наявність штрафної функції дозволяє вирішувати
задачі умовної комбінаторної оптимізації.

4. Використання динамічної кількості (залежить від номеру ітерації) кращих особин,
що відбираються в третю популяцію з другої, забезпечує збіжність методу.
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Разработка и исследование способа оптимальной транспортировки материалов в условиях
шахтных предприятий на основе эволюционной стратегии
В работе рассматривается решение задачи транспортировки материалов в условиях шах-
ты на основе эволюционной стратегии. Предлагаемый способ решает задачу поиска опти-
мального маршрута с учетом таких ограничений, как тип транспортного средства, мар-
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шрут между узлами участков и экономические ограничения. Проведенные численные иссле-
дования доказывают эффективность модификации эволюционной стратегии, а именно,
предложенный способ позволяет минимизировать время транспортировки с 2,5-3 часов до
1,8 и выбрать наиболее подходящее транспортное средство для конкретного маршрута.
Ключевые слова: транспортировка материалов, эволюционная стратегия, ограничения,
оптимальный маршрут.

Yu.L. Dikova
Donetsk National Technical University
Development and research of a way of optimal transport of materials in terms of mine enterprises
based on evolutionary strategy
To date, there is an intensive introduction of modern computer systems on mine enterprises. Among
these systems, there are systems of mine logistics, the main purpose of the application of which is to
solve the streaming process management inefficiency problems, such as the transportation of mate-
rials in all necessary areas. The study of transportation issues has shown that, in contrast to the
usual optimum route search problem to be solved by means of computer logistics systems, the
choice of transport route should take into account features such as economic constraints,
limitations on the use of a particular vehicle, especially laying routes, etc. This leads to the necessi-
ty of solving the problem of combinatorial optimization with constraints. To solve this class of
problems the main methods such as accurate, neural networks, heuristic and metaheuristic have
been analyzed. At the choosing the most appropriate method, the main criteria were the presence of
quasi-optimal solution in a short period of time, the possibility of taking into account various
constraints, ease of implementation of the method. The paper proposes a method for optimal
transportation of materials in a mine with an application of modified evolutionary strategy. Modifi-
cation of the algorithm is to use the three populations of individuals that provides a variety of both
individuals and the preservation of the best individuals and allows taking into account all the
constraints. The result of the process is the vector of numbers of points of transportation of
materials with a minimum value of the fitness function. To evaluate the effectiveness of the
proposed method, numerical studies were conducted in which the result of the proposed method
was compared with the result obtained by the method of branches and borders. The comparison
showed that the 60 iterations of the proposed method gives results with a relative error of 7%,
while increasing the number of iterations, the error is reduced to 5.5%. Also experiments were
conducted in which constraints were taken into account. To compare the results of a modified evo-
lutionary strategy 3 modifications of the genetic algorithm as a representative metaheuristic
method were taken. The experimental results showed that the proposed modification of the
evolutionary strategy reduces the number of iterations to find the optimal solution by 34%, and the
resulting transit decreased from 2.5-3 hours to 1.8. The results prove the effectiveness of the
proposed modifications.
Keywords: material handling, evolutionary strategy, constraints, best route.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛЕЙ КЛИЕНТСКОГО ТРАФИКА

Проанализированы характеристики двух моделей клиентского трафика, основанных на
разных схемах VLAN, выявлены достоинства и недостатки каждой из них. Приведена
сравнительная характеристика для схем S-VLAN и С-VLAN. Разработана сетевая модель
передачи информации по гибридной Multicast-VLAN, которая основана на использовании
С-VLAN для одноадресного трафика и S-VLAN для передачи широковещательного трафика.
Проведено моделирование мультисервисной сети с использованием программного приложе-
ния, обеспечивающего управление производительностью для компьютерных сетей и прило-
жений – OpNet. На основе полученных результатов моделирования даны соответствующие
рекомендации.
Ключевые слова: модель, трафик, VLAN, сеть, Multicast, OpNet.

Общая постановка проблемы. В настоящее время рынок телекоммуникаций
интенсивно развивается во всем мире. Спектр услуг и сервисов, предоставляемых конечным
пользователям, постоянно растет. Изменяются технологии и объемы, растет необходимость
передачи multicast-трафика (IPTV), предоставления услуг корпоративным клиентам
(например, l2/l3 VPN или решение проблем безопасности). Постоянно возникают новые
технологии отказоустойчивой работы сетей, непрерывно растут потребности в беспроводном
доступе, передаче голосового трафика, весьма чувствительного к задержкам, – все эти и
многие другие вопросы требуют квалифицированного подхода к построению телекоммуни-
кационной инфраструктуры.

Именно поэтому проблемы модернизации мультисервисных сетей особенно актуальны
на сегодняшний день. Следует отметить, что подобные вопросы не имеют типовых решений
и должны рассматриваться специалистами отрасли в контексте поставленных задач.

Постановка задач исследования. Целью работы является повышение качества
обслуживания мультисервисных сетей и расширение возможностей работающего
оборудования путем сочетания нескольких моделей передачи чувствительного к задержкам и
потерям трафика, как одноадресного, так и широковещательного.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:
– выполнить анализ существующих моделей клиентского трафика, провести сравнение,

выявить достоинства и недостатки;
– разработать имитационную модель передачи информации в мультисервисной сети;
– реализовать модель в среде моделирования OpNet;
– выполнить анализ полученных результатов и дать соответствующие рекомендации.
Результаты разработки и исследований. В современных сетях широкополосного

доступа (ШПД) выбор наиболее подходящей модели доставки услуг, как правило, имеет
далеко идущие последствия и во многом определяет величину капитальных и операционных
затрат оператора на развитие сети, а так же, соответственно, ее последующую эксплуатацию.
Ethernet относится к классу широкополосных технологий доступа и обеспечивает скорость
передачи данных от 10 до 100 Мбит/с [1].

Основным направлением развития большинства современных операторов связи и
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поставщиков услуг является переход от предоставления традиционных услуг
высокоскоростного доступа к Интернету к новым приложениям. Такой переход требует
обеспечить гарантированное выполнение установленных параметров QoS. Таким образом,
новые услуги предъявляют определенные функциональные и технические требования к
построению сетей связи.

Столкнувшись с ограничениями классической технологии VLAN, разработчики актив-
но изучают новые технические и сетевые решения. Наилучшим вариантом на сегодня счита-
ется – виртуализация канальных ресурсов территориально распределенных сетей (WAN).
Изучение данного решения началось давным-давно, с появлением технологий Frame Relay и
АТМ. Они позволяли предоставлять корпоративным пользователям аналог частной сети
(выделенный ресурс) на основе сети общего пользования оператора связи (разделяемый
ресурс), в чем, собственно говоря, и состоит суть построения виртуальных частных сетей
(VPN). Однако сегодня вместо Frame Relay и АТМ получили распространение Ethernet и IP.
Современные технологии VPN позволяют вне зависимости от расстояния между узлами
эмулировать коммутатор Ethernet (L2 VPN) или маршрутизируемую IP-сеть (L3 VPN) [2].

В общем случае виртуальный сегмент локальной сети изолирует доступ абонентов друг
к другу, а также служит для снижения трафика в сети. На сетях ШПД существует два спосо-
ба применения VLAN – сервисный VLAN или S-VLAN, который используется для доставки
отдельного сервиса всем подписчикам и клиентский VLAN или C-VLAN, который использу-
ется для доставки множества сервисов отдельному подписчику.

В схеме сервисной VLAN (S-VLAN) существует отдельная VLAN для каждой из услуг,
например, для доступа в Интернет, IP-телефонии (VoIP), IP-телевидения (IPTV) и видео по
запросу (VoD). Пакеты протокола IGMP для управления подпиской на трафик групповой
рассылки (multicast), всегда передаются в той же S-VLAN, что и связанный с ними трафик
IPTV [3]. На рис. 1 [4] изображена элементарная схема доставки услуг с тремя сервисными
VLAN. На схеме отражено разделение каналов связи на отрезке «последней мили» между
устройством доступа и CPE, устанавливаемым на стороне подписчика. В зависимости от
используемой среды это может быть DSL-модем, Ethernet-коммутатор или PON ONT.

MSAN/PON/
Switch

Доступ в Internet SVLAN

VoIP SVLAN

IPTV SVLAN

←IGMP→

Рисунок 1 – Элементарная схема S-VLAN доставки услуг с тремя сервисными VLAN

В модели клиентской VLAN (C-VLAN), схематично проиллюстрированной на рис. 2,
[4] используется индивидуальная VLAN для каждого абонента. Данная модель лежит в осно-
ве архитектуры сетей во многих системах передачи данных операторского класса для агрега-
ции соединений по выделенной линии, Metro Ethernet, Frame/ATM, PON. Такая схема работы
сети используется многими крупнейшими провайдерами услуг ШПД.

В таблице 1 представлены характеристики исследуемых схем VLAN, показаны основ-
ные достоинства и недостатки S-VLAN и С-VLAN.
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Рисунок 2 – Элементарная схема модели C-VLAN c использованием индивидуальной
VLAN для каждого абонента

Таблица 1 – Сравнительная характеристика двух схем VLAN

Модель VLAN Достоинства Недостатки

S-VLAN

• хорошо подходит для простых
реализаций Triple Play услуг;
• RG – устройство, установлен-
ное дома у клиента и подсоеди-
ненное к линии DSL или оптиче-
ской линии связи;
• устройства модели имеют
идентичную конфигурацию.

• плохо подходит для реализа-
ции модели Multiplay;
• сильно затруднена реализация
механизма динамического кон-
троля доступной полосы про-
пускания при активации услуг;
• высокая вычислительная на-
грузка на устройство.

C-VLAN

• модель позволяет погранично-
му маршрутизатору эффективно
управлять полосой пропускания
для каждого абонента в отдельно-
сти;
• дает возможность простой реа-
лизации механизма САС;
• хорошо подходит для предос-
тавления услуг Multi-Play;
• внедрение новых услуг не тре-
бует изменений сетевых настроек
устройств доступа;
• снижение и унификация требо-
ваний к устройству уровня дос-
тупа;
• разделение подписчиков на
уровне VLAN;
• снижение стоимости устройств.

• RG должно быть настроено
индивидуально для работы со
своим C-VLAN;
• применение модели в чистом
виде плохо подходит для рас-
пространения трафика группо-
вой рассылки;
• некоторые платформы доступа
(коммутаторы Ethernet, MSAN,
PON) не поддерживают необхо-
димое количество VLAN, тре-
буемое данной моделью;
• репликация потоков осущест-
вляется на уровне BSR, что тре-
бует более широкой полосы
пропускания для соединения
BSR и MSAN.

Таким образом, большинство недостатков рассмотренных схем связи устраняются
путем грамотного проектирования сети, выбора технологии и подбора соответствующей
схемы. Существующие в каждой из схем проблемы могут получать решение за счет
использования гибридной схемы VLAN, где для одноадресного (Unicast) трафика
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по-прежнему используется С-VLAN, а для передачи широковещательного телевизионного
трафика используется выделенный S-VLAN, часто называемый Multicast-VLAN (см. рис. 3),
также некоторые аппаратные платформы могут удалять или менять теги VLAN до отправки
пакета на порт RG [5].

Рисунок 3 – Гибридная схема модели VLAN

Одной из важнейших проблем, которые влияют на качество обслуживания в мульти-
сервисных сетях, является распространение трафика групповой рассылки [6]. Путем модели-
рования с использованием схем С-VLAN (см. рис.1) и Multicast-VLAN (см. рис.3) для одной
и той же корпоративной сети в среде OpNet получены следующие результаты передачи
информации (см. рис. 4).

Рисунок 4 – Результаты моделирования различных схем VLAN

Из рис. 4 видно, что использование схемы C-VLAN приводит к пульсации трафика,
значение коэффициента пульсаций рассчитываем по следующей формуле:
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где максV  – зафиксированный максимум значения скорости передачи (составляет 272 Мбит/с);

минV  – зафиксированный минимум значения скорости передачи (составляет 249 Мбит/с);

срV  – среднее значение скорости передачи за время измерения (время измерения – 1 с.,
средне значение скорости – 262 Мбит/с).

Используя выражение (1) для расчета коэффициента пульсации получаем значение –
4,39%. Также заметны скачки при передаче, что может привести к задержке трафика реаль-
ного времени и потерям, что практически исключено при использовании схемы Multicast-
VLAN. Путем проведенного моделирования различных моделей VLAN в среде OpNet можно
сделать вывод, что использование гибридной схемы модели VLAN позволяет решить
проблемы, которые возникают при использовании классической схемы VLAN, а именно
решается проблема групповой рассылки трафика и обеспечивается контроль полосы пропус-
кания – путем имитационного моделирования доказано, что скорость передачи информации
на всем промежутке моделирования постоянная и составляет 260 Мбит/с, нет скачков,
пульсации трафика составляет 0,08% [7]. Итак, именно гибридная схема Multicast-VLAN
выбрана для реализации модели передачи информации в среде OpNet [8].

В работе моделируется небольшая сеть, использующая следующее оборудование и
технологии: Cisco, video-server, client-server, Ethernet, Ethernet_advanced, links,
links_advanced, routers, routers_ advanced, vlans, mobile. Сеть состоит из 1 роутера, 4 коммута-
торов A,  B,  C,  D,  подключенных в кольцо и к роутеру,  видео-сервера,  подключенного к
роутеру, и 4 рабочих станций (2 ПК H1, H2 и 2 мобильных устройства H3, H4), подключен-
ных коммутатору С [9]. На рисунке 5 представлена топология проектируемой сети в
программе OpNet.

Рисунок 5 – Топология проектируемой сети Multicast-VLAN в программе OpNet

В блоке APPLICATION DEFINITION задаем типы услуг, которые функционируют в
сети (http, database, ftp, IPTV multicast); в блоке PROFILE DEFINITION создаем классы поль-
зователей  и присваиваем каждому классу соответствующие услуги. Соединяем все устрой-
ства линиями связи: между сервером и роутером – 1Гбит Еthernet, между роутером и комму-
татором –  100Мбит Еthernet,  между коммутаторами и рабочими станциями –  100  Мбит и
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10Мбит Еthernet. Цикл моделирования составляет 10 секунд. На рисунках 6 – 9 представлены
результаты моделирования сети Multicast-VLAN в программе OpNet.

Рисунок 6 – График утилизации канала между роутером
и коммутатором А: 1 –от роутера к коммутатору А, 2 – от коммутатора А к роутеру

Рисунок 7 – График пропускной способности между роутером
и коммутатором А: 1 – от роутера к коммутатору А; 2 – от коммутатора А к роутеру

Результаты моделирования свидетельствуют, что основной канал сети (между роутером
и коммутатором А) имеет максимальный коэффициент утилизации (см. рис. 6), не
превышающий 1, а это значит, что сеть не склонна к перегрузкам; максимальная пропускная
способность достигает 210 Мбит/с (см. рис. 7).

Рисунок 8 – Диаграмма задержки между роутером и коммутатором А:
1 – от роутера к коммутатору А; 2 – от коммутатора А к роутеру
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Из рис. 8, который представлен в виде точечной диаграммы (точками указано значение
задержки передачи информации в секундах от времени моделирования) можно сделать
вывод,  что чувствительный к задержкам трафик (потоковое видео,  голосовой трафик и т.д.)
конечному пользователю доставляется с минимальной задержкой; вероятность ошибочно
переданной информации тоже в пределах минимально допустимой нормы.

Рисунок 9 – График вероятности ошибочно принятой информации и утилизации канала
от роутера к видео-серверу: 1 – утилизация канала от роутера к видео-серверу;

2 – утилизация канала от видео-сервера к роутеру, 3 – ошибка принятия информации
от роутера к видео-серверу

Из рис.9 видно, что значение ошибочно принятой информации находится в пределах от
1% до 5%, что гарантирует высокую точность работы сети при передачи чувствительного
потокового видео, канал между роутером и видео-сервером минимально загружен, что га-
рантирует отсутствие перегрузок и задержку.

Таким образом, исходя из полученных результатов моделирования, можно сделать вы-
вод, что использование схемы гибридной Multicast-VLAN больше подходит для сетей, где
особо важно разнообразие и качество предоставляемых услуг, сетей с высоким уровнем про-
никновения

Выводы.
1. Приведена сравнительная характеристика двух исследуемых моделей трафика, пока-

заны основные достоинства и недостатки схем S-VLAN и С-VLAN для мультисервисных те-
лекоммуникационных сетей.

2. Разработана имитационная модель передачи информации по гибридной Multicast-
VLAN в среде OpNet, которая основана на использовании схемы С-VLAN для одноадресного
трафика и схемы S-VLAN для передачи широковещательного телевизионного трафика, кото-
рая обеспечивают высокий уровень качества обслуживания сети (вероятность ошибочно
принятой информации составляет меньше 5%) и выполняет более строгие требования предъ-
являемые при передачи различных видов трафика.

3. Путем проведения моделирования получены результаты, которые показали, что пра-
вильно подобранные сегменты и технологии сети могут решить проблемы, возникающие при
использовании стандартных моделей передачи трафика в мультисервисной сети: сохраняется
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указанное значение пропускной способности – 200 Мбит/с, коэффициент утилизации всех
каналов не превышает 1, максимальная задержка передачи – 0,00065 с.

Список использованной литературы
1. Пакетные оптические транспортные сети: инновационные решения компании Alcatel-

Lucent [Электронный ресурс]: «infoCOM.UZ». – Режим доступа:
http://infocom.uz/2009/03/16/paketnyie-opticheskie-transportnyie-seti-innovatsionnyie-
resheniya-kompanii-alcatel-lucent. – Дата доступа: апрель 2016. – Загл. с экрана.

2. Виртуализируя WAN, или современная VPNология [Электронный ресурс]: «Журнал се-
тевых решений/LAN». – Режим доступа: http://www.osp.ru/lan/2013/06/13036072. – Дата
доступа: апрель 2016. – Загл. с экрана.

3. Особенности построения сетей доступа на базе технологии Ethernet для реализации раз-
личных сервисных моделей предоставления услуг [Электронный ресурс]: Ассоциация
«Открытая наука». – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-
postroeniya-setey-dostupa-na-baze-tehnologii-ethernet-dlya-realizatsii-razlichnyh-servisnyh-
modeley-predostavleniya-uslug. – Дата доступа: апрель 2016. – Загл. с экрана.

4. Модели доставки IPTV/Multiplay услуг в современных сетях широкополосного доступа
[Электронный ресурс]: «Инженерный вестник». – Режим доступа:
http://www.linkc.ru/article.php?id=231.#top. – Дата доступа: апрель 2016. – Загл. с экрана.

5. Типы VLAN  [Электронный ресурс]:  «ЦИТ Форум».  –  Режим доступа:
http://citforum.ru/nets/autotracker/glava4.shtml. – Дата доступа: апрель 2016. – Загл. с экра-
на.

6. Несмеянов, О.В. Исследование характеристик видеокодеков и способов передачи муль-
тимедийного трафика в мультисервисных сетях / О.В. Несмеянов, В.В. Червинский //
Автоматизація технологічних об’єктів та процесів. Пошук молодих. Збірник наукових
праць ХІV науково-технічної конференції аспірантів та студентів в м. Донецьку 22-24
квітня 2014 р. – Донецьк, ДонНТУ, 2014. – C. 27 – 31.

7. VLAN на пользователя: архитектура и альтернативы [Электронный ресурс]: ООО«НАГ».
– Режим доступа: http://nag.ru/articles/article/16999/vlan-na-polzovatelya-arhitektura-i-
alternativyi.html. – Дата доступа: апрель 2016. – Загл. с экрана.

8. Тарасов, В.Н. Проектирование и моделирование сетей ЭВМ в системе OPNET Modeler.
Лабораторный практикум / В.Н. Тарасов, Н.Ф Бахарева, А.Л. Коннов и др. – Оренбург:
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 258 с.

9. Коммутаторы L3 уровня доступа [Электронный ресурс]: Dlink – Режим доступа:
http://www.dlink.ru/ru/faq/65/165.html. – Дата доступа: апрель 2016. – Загл. с экрана.

10. Демидов, А.С. Анализ динамики загруженности корневых маршрутизаторов информаци-
онных систем при внедрении мультимедийных услуг / А.С. Демидов, А.В. Косиор,
В.Я. Воропаева // Збірник тез ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми
телекомунікацій» м. Київ, 20 – 23 квітня 2010 р. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – С. 141.

References
1. Packet optical transport network: Innovative solutions company Alcatel-Lucent (2009), “info-

COM.UZ”, available at: http://infocom.uz/2009/03/16/paketnyie-opticheskie-transportnyie-seti-
innovatsionnyie-resheniya-kompanii-alcatel-lucent (Accessed April 2016).

2. By virtualizing WAN, or modern VPNologiya (2013), “Network Solutions Magazine / LAN”,
available at: http://www.osp.ru/lan/2013/06/13036072 (Accessed April 2016).

3. Features of the construction of access networks based on Ethernet technology for the realization
of various service delivery models (2013), Association “Open Science”, available at:
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postroeniya-setey-dostupa-na-baze-tehnologii-
ethernet-dlya-realizatsii-razlichnyh-servisnyh-modeley-predostavleniya-uslug (Accessed April

http://open-science.ru/
http://open-science.ru/
http://www.osp.ru/lan/2013/06/13036072
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postroeniya-setey-dostupa-na-baze-tehnologii-ethernet-dlya-realizatsii-razlichnyh-servisnyh-modeley-predostavleniya-uslug
http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-postroeniya-setey-dostupa-na-baze-tehnologii-ethernet-dlya-realizatsii-razlichnyh-servisnyh-modeley-predostavleniya-uslug


ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

102

2016).
4. Delivery Models IPTV / Multiplay services in today's networks, broadband access (2014), “En-

gineering Gazette”, available at: http://www.linkc.ru/article.php?id=231.#top (Accessed April
2016).

5. Types  VLAN  (2009),  “ITC  Forum”,  available  at:
http://citforum.ru/nets/autotracker/glava4.shtml (Accessed April 2016).

6. Nesmejanov, O.V. and Chervinski,j V.V. (2014), “Investigation of characteristics of video co-
decs and modes of transmission of multimedia traffic in multiservice networks”, Zbіrnik nau-
kovih prac' ХІV naukovo-tehnіchnoї konferencії aspіrantіv ta studentіv [Proceedings of XIV
scientific conference and students], Avtomatizacіja tehnologіchnih ob’єktіv ta procesіv. Poshuk
molodih [Automation of technological objects and processes. Search young], DVNZ “DonN-
TU”, Donets'k, Ukraine, 22-24 April 2014, pp. 27-31.

7. VLAN on the user: architecture and alternatives (2009), “NAG”, available at:
http://nag.ru/articles/article/16999/vlan-na-polzovatelya-arhitektura-i-alternativyi.html (Ac-
cessed April 2016).

8. Tarasov, V.N.,  Bahareva, N.F., Konnov, А.L. and Ushakov, Ju.A. (2012), Proektirovanie i
modelirovanie setej JeVM v sisteme OPNET Modeler. Laboratornyj praktikum [Design and
modeling of computer networks in OPNET Modeler system. Laboratory workshop], MGTU im.
N.Je. Baumana, Orenburg, Russia.

9. L3 Switches access level (2010), “Dlink”, available at: http://www.dlink.ru/ru/faq/65/165.html
(Accessed April 2016).

10. Demidov, A.S., Kosior, A.V. and Voropaeva, V.Y. (2010), “Analysis of the dynamics of core
routers utilization of information systems in the implementation of multimedia services”,
Zbіrnik tez. K.: NTUU “KPІ” [Abstracts. K.: NTU "KPI"], ІV mіzhnarodna naukovo-tehnіchna
konferencіja “Problemi telekomunіkacіj” [IV International Scientific Conference "Problems of
Telecommunications"], Kiev, Ukraine, 2010, p. 141.

Поступила в редакцию: Рецензент:
30.04.2016 д-р техн. наук, доц. Вовна О.В.

В.Я. Воропаєва, Д.О. Жуковська, Є.С. Честа
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Дослідження характеристик моделей клієнтської трафіку
Проаналізовано характеристики двох моделей клієнтського трафіку, заснованих на схемах
VLAN, виявлені переваги і недоліки кожної з них. Наведена порівняльна характеристика для
схем S-VLAN і С-VLAN. Розроблена мережева модель передачі інформації по гібридній
Multicast-VLAN, яка заснована на використанні С-VLAN для одноадресного трафіку і S-VLAN
для передачі широкомовного трафіку. Проведено моделювання мультисервісної мережі з ви-
користанням програмного забезпечення, що забезпечує управління продуктивністю для ком-
п'ютерних мереж і додатків - OpNet. На основі отриманих результатів моделювання дані
відповідні рекомендації.
Ключові слова: модель, трафік, VLAN, мережа, Multicast, OpNet.
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Donetsk National Technical University
Research of model specifications of client traffic
In this paper the characteristics of the two customer traffic models based on VLAN schemes were
analyzed. The comparative characteristics of the two traffic patterns are given, the main advantag-
es and disadvantages of scheme S-VLAN, which uses a separate VLAN for each type of service and
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manages multicast traffic, and C-VLAN, which uses an individual VLAN for each user and is used
for broadband data transmission for multiservice telecommunications networks, are shown.
Through the analysis of different VLAN models it was proved that the use of VLAN hybrid circuit
model allows us to solve problems that arise when using the classical VLAN scheme. A simulation
model for a hybrid transmission Multicast-VLAN information OpNet environment that is based on
the C-VLAN schemes for unicast traffic and S-VLAN for transmission circuit television broadcast
traffic is considered. The model provides a high level of network reliability and meets the more
stringent requirements for the transmission of different types of traffic: voice traffic, highly sensitive
to delays, the need for wireless access. As for the functionality the resulting scheme is similar to the
C-VLAN, user-oriented, but is devoid of drawbacks (traffic distribution of multicast, the implemen-
tation of the mechanism of dynamic control of available bandwidth during service activation) by
combining with S-VLAN scheme, focused on the provision of various services communication. The
simulation of multi-service network was carried out using software that provides performance
management for computer networks and applications – OpNET, in which we investigated the dy-
namics of transmission of information, depending on time. The results showed that the use of C-
VLAN traffic scheme leads to pulsations, there are noticeable surges in transmission which can
lead to real-time traffic delay and loss that is almost eliminated when using Multicast-VLAN Cir-
cuits (chart and has jumps without steady state). It is proved that the use of hybrid schemes Multi-
cast-VLAN is more suitable for networks, where the variety and quality of services is very impor-
tant, networks with high penetration of VoD services.
Keywords: model, traffic, VLAN, network, Multicast, OpNet.
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Розділ 3
Інформаційно-вимірювальні системи,

електронні та мікропроцесорні прилади
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА В РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ ШАХТ

Разработана модель распространения метана в тупиковых выработках угольных шахт.
Она основана на теории диффузионно-конвективного массопереноса вещества. Данная
модель позволяет оценить динамику изменения концентрации метана, а также определить
мгновенные значения и скорость его нарастания в заданной точке анализируемой среды.
Разработан и реализован способ повышения точности оптического измерителя
концентрации метана для угольных шахт. На основании результатов исследований
рекомендуется внести поправки в Правила техники безопасности относительно быстро-
действия измерителя концентрации метана в сторону уменьшения его величины до 0,15 с,
по сравнению с существующим показателем 0,8 с. Использование результатов исследований
обеспечивает снижение вероятности возникновения взрывоопасных ситуаций в рудничной
атмосфере при внезапных залповых выбросах метана.
Ключевые слова: измеритель, метан, тупиковая выработка, шахта, динамика, модель,
точность, быстродействие.

Общая постановка проблемы. Процессы выноса метано-воздушной смеси из
призабойного пространства являются наиболее внезапными, которые определяются
залповыми выбросами метана и пыли. На основании анализа работ [1, 2], данные процессы
описываются стационарными линейными дифференциальными уравнениями или их
системами не выше второго порядка. Использование этих уравнений позволяет перейти от
анализа динамики к оценке динамических характеристик и параметров процесса измерения
концентрации метана в угольных шахтах. При проектировании и разработке
оптических измерителей концентрации метана и пыли [3, 4] в рудничной атмосфере необхо-
димо выполнить оценку динамики распространения метана по длине и сечению подготови-
тельных выработок. В связи с этим возникает необходимость разработки математической
модели переноса метано-воздушной смеси из призабойного пространства выработок.

Модель позволяет оценить величину динамической погрешности измерителя
концентрации метана в рудничной атмосфере угольных шахт. При этом, разработка способов
повышения точности измерителя позволит обеспечить необходимые метрологические
характеристики измерителя при регламентированном быстродействии измерительной
системы концентрации метана в тупиковых выработках угольных шахт.

Постановка задач исследования. Целью работы является повышение точности
оптического измерителя концентрации метана в угольных шахтах путем разработки способа
подавления шумовой составляющей выходного сигнала измерителя, что позволит
уменьшить величину основной погрешности измерений концентрации метана при
сохранении регламентируемого быстродействия измерителя. Для достижения цели
поставлены и решены следующие задачи:

– разработать математическую модель распространения метана в тупиковых
выработках угольных шахт;

– оценить динамику изменения концентрации метана, а также определить мгновенные

© Вовна А.В., 2016
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значения и скорость его нарастания в заданной точке анализируемой среды;
– разработать и реализовать способ повышения точности оптического измерителя

концентрации метана для угольных шахт.
– выполнить оценку эффективности предложенного способа и разработать

рекомендации при проектировании измерителей концентрации пылегазовых компонент в
условиях рудничной атмосферы угольных шахт.

Результаты разработки и исследований. При различных способах проветривания
тупиковых выработок динамика концентрация метана различна и зависит от длины вырабо-
ток. Закономерности распространения метана определяются в основном тремя факторами:

1. Направлением движения вентиляционной струи в выработке.
2. Динамикой газовыделения из основных источников (стенок выработки и отбитого

угля) в вентиляционную струю.
3. Изменением расхода воздуха (притоков и утечек по длине выработки), связанного с

воздухопроницаемостью трубопровода.
Основной особенностью тупиковых выработок является повышение вероятности их

загазованности и, следовательно, возрастание взрывчатости метано-воздушной смеси
рудничной атмосферы. В связи с увеличением нагрузки на очистные забои в угольных
шахтах возрастают темпы проведения и протяженность тупиковых выработок в условиях
нарастающей метанообильности и запыленности рудничной атмосферы шахт.

Метаноообильность тупиковых выработок в Донецком бассейне составляет от 15 до
20 м3/мин [1, 2]. Вместе с тем, подготовительные выработки проветриваются не за счет
общешахтной депрессии, создаваемой вентиляторами главного проветривания (ВГМ) со
100 %-ным резервированием вентиляционных установок и систем их питания, а вентилято-
рами местного проветривания (ВМП) в большинстве случаев без такого резервирования.
ВМП подвержены частым остановкам из-за срабатывания электрических защит в системе
электроснабжения, нарушений питания и др. Таким образом, вопрос оценки эффективности
аппаратуры газовой защиты является актуальным в настоящее время. Существующие
методы не позволяют оценить работоспособность системы аэрогазовой защиты, поскольку
не учитывают динамику распространения метана по протяженности тупиковых выработок.

Моделирование распространения метана в тупиковой выработке приведено в методике
[1, 2]. Однако данная методика имеет ряд допущений. Во-первых, в ней предложено описы-
вать скорость нарастание метана в виде квадратичной зависимости. Такое представление об-
ладает простотой математического описания, но, вместе с тем, имеет высокую погрешность
определения концентрации метана (±20 %) [5]. Во-вторых, методика не позволяет получить
количественную оценку динамики концентрации метана в тупиковой выработке шахт.

С учетом перечисленных замечаний, автором предложено использовать
математическую модель распространения метана в тупиковой выработке, которая позволяет
оценить динамику распространения концентрации метана в тупиковой выработке, а также
определить параметры изменения и скорость нарастания концентрации метана в заданной
точке выработки. Реализация модели позволяет провести анализ характеристик и параметров
аппаратуры аэрогазовой защиты с точки зрения быстродействия (не более 0,8 с) и
динамической погрешности измерительного контроля концентрации метана, величина
которой составляет не более удвоенного значения от основной (± 0,2 об.%) [6]. Это позволит
выявить особенности протекания опасных газодинамических процессов, которые
приводят к возникновению взрывоопасных концентраций метановоздушной смеси.

Исходным уравнением, описывающим изменения концентрации метана в горной
выработке угольных шахт является уравнение диффузионно-конвективного
массопереноса [1, 2], которое имеет следующий вид:
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где %, об.
4СНC  – концентрация метана; v , м/с – средняя скорость движения воздуха по

выработке; D  – коэффициент турбулентной диффузии; с,t  – время; м,x  – расстояние от
забоя до соответствующей точки выработки.

Функциональная зависимость (1) относится к уравнению параболического типа,
которое имеет единственное решение в виде вещественного семейства характеристик [7].
Процесс проветривания в горной выработке происходит под действием турбулентной
диффузии, при этом изменение концентрации метана по ее сечениям ( constx = ) описывается
выражением [1, 2]:

( ) ,)(, 404
tvk

CHCH eхСсonstхtС ××-×== (2)

где ( ) %, об.
40 constхC СН =  – начальная концентрация метана по каждому сечению выработки;

( )9,01,0 -=k  – к.п.д. систем проветривания горной выработки угольной шахты.
Начальным условием уравнения (1) является:

( ) 0,04 === constxtССН . (3)

Граничное условие для (1) определяется при 0=х  из зависимости (2):

( ) tvk
СНСН eСxtС ××-×== 404 0, . (4)

При решении дифференциального уравнения (1) с учетом начальных (3) и граничных
условий (4) получено изменение концентрации метана в пространстве (х, м) и времени (t, с):
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Исследования динамики изменения концентрации метана в тупиковой выработке
проведены при следующих начальных условиях: %5 об.

40 =CHС  – начальная концентрация
метана, величина которой в 2,5 раза превышает допустимое значение в тупиковой выработке
[8, 9]; 2м10=S – сечение тупиковой выработки; м6=П  – периметр выработки;

( )м/с41-=v  – скорость воздуха в выработке; 3,0=k  – коэффициент полезного действия
воздушной струи. Результаты расчета динамики концентрации метана в тупиковой
выработке шахт, с использованием выражения (5), по ее длине x от 0 до 50 м c шагом 1 м в
течение времени t от 0 до 6 с при Dt = 0,2 с, приведены на рис. 1.

Из анализа полученной зависимости (см. рис. 1) следует, что при начальной концентра-
ции метана %5 об.

40 =CHС  на расстоянии 5 м от призабойного пространства тупиковых выра-
боток его значение достигает 1,8 об.% в течении времени 0,8 с. (т. А на рис. 1), поэтому быст-
родействие измерителя должно быть не хуже 0,8 с, что согласовывается с требованиями
ДСТУ [6] для быстродействующих измерителей концентрации метана. Так, согласно с тре-
бованиями к стационарным автоматическим системам контроля концентрации метана, кото-
рые выполняют отключения электроэнергии в призабойном пространстве, величина уставки
по метану составляет 2 об.% [8, 9], что подтверждает адекватность разработанной математи-
ческой модели динамики процесса распространения метана по длине тупиковой выработки.
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Разработанная модель позволяет оценить величину динамической погрешности изме-
рений концентрации метана дин

СН 4D , значение которой может быть рассчитана по формуле:

( ) ( ) ( )( ),,,, 40944 xtCxТtCxt СНСН
дин
СН -+±=D (6)

где Т09, с – быстродействие измерителя концентрации метана, которое определяется на
уровне 90 % от установившегося значения его выходного сигнала при подачи единичного
воздействия на вход измерительного преобразователя (ИП).

В соответствии с требованиями ДСТУ [6] метанометры стационарные, используемые в
качестве быстродействующих, должны обеспечивать время срабатывания по объемной доле
метана не более 0,8 с (Т09=0,8 с), при этом график изменения динамической абсолютной
погрешности измерений концентрации метана по длине горно-шахтной выработки x от 0 до
50 м в течении времени t от 0 до 6 с приведен на рис. 2.
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Рисунок 1 – Динамика изменения ССН4
в тупиковой выработке

Рисунок 2 – Изменение дин
СН 4D измерения ССН4

по длине выработки в течение времени

Из анализа полученной зависимости изменения динамической погрешности измерений
концентрации метана (см. рис. 2) видно, что вблизи призабойного пространства на расстоя-
нии х=0,1 м в момент времени t=0,1 с величина абсолютной динамической погрешности
составляет – 2,6 об.%. С увеличением же расстояния от призабойной области величина
динамической абсолютной погрешности измерений концентрации метана существенно
снижается. Так, на расстоянии х=5 м от призабойного пространства тупиковых выработок, на
котором установлены измерители концентрации метана, согласно требований [9], значение
абсолютной динамической погрешности измерений концентрации метана уменьшается до
+1,7 об.%, а с учетом быстродействия измерителя (Т09=0,8 с) ее величина составляет
– 0,5 об.%, что в 2,5 раза превышает значение основной абсолютной погрешности измерения
(±0,2 об.%). Поэтому быстродействие данных измерителей, используемых в качестве
стационарных метанометров, должно составлять не более 0,8 с, что полностью совпадает с
требованиями Техники безопасности [9] и ДСТУ [6] для быстродействующих измерителей
концентрации метана. На основании проведенных исследований можно сделать вывод,
что предложенная модель адекватно описывает динамику процесса распространения
метана по длине подготовительных выработок шахт.

При проектировании и разработке измерителей концентрации метана и пыли в
рудничной атмосфере возникает задача повышения точности измерений за счет уменьшения
случайной составляющей основной погрешности результатов измерений. Случайную
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составляющую погрешности возможно уменьшить путем обработки результатов измерений
при многократных наблюдениях. Наиболее эффективным и простым, с точки зрения
уменьшения величины случайной составляющей погрешности, является метод осреднения
результатов многократных наблюдений [10]. Поэтому возникает необходимость выполнения
оценки между числом наблюдений и величиной случайной погрешности при усреднении
результата, который при этом рассчитывается по формуле:

,1 1

44 å
×+-

×=

×=
jnN

jni
iСНjСН С

N
С (7)

где iСНС 4  – результаты наблюдений концентрации метана через фиксированный интервал

времени, определяемый периодом опроса ИП; jСНС 4  – результаты измерений концентрации
метана; N – число наблюдений в интервале осреднения; n – количество точек окна перекры-
тия интервалов, при этом, если n=N, то интервалы наблюдений не перекрываются.

На рис. 3 приведена диаграмма обработки результатов многократных наблюдений с
числом точек в интервале осреднения N=10, при этом количество точек перекрытия
интервала равно N – n=10 – 7=3.
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Рисунок 3 – Диаграмма обработки результатов многократных наблюдений

при измерении концентрации газовых компонент

Для оценки зависимости между числом наблюдений и величиной случайной
погрешности при осреднении результатов исследован случайный стационарный сигнал с
нормальным законом распределения со следующими параметрами: математическое ожида-
ние изменения концентрации метана mСН4=0,3об.%; среднеквадратическое отклонение
sСН4=0,08об.%; количество точек выборки NN=3000. На рис. 4 приведены графики изменения
выходного сигнала ИП при периоде его опроса 10 мс: 1 – без компенсации шумовой состав-
ляющей; 2 – с использованием осреднения результатов наблюдений при числе точек N=10 в
интервале и количестве точек перекрытия интервала N – n=10 – 10=0.

В результате проведенных теоретических и экспериментальных исследований, получе-
на оценка максимального значения шумовой составляющей выходного сигнала ИП, которая
соответствует величине основной абсолютной погрешности результатов измерений ССН4
(см. рис. 5), при изменении числа наблюдений в интервале осреднения N от 2  до 16  и
количестве точек перекрытия интервала N – n от 3 до 10. На рис. 5 обозначено:
1 ( ) – изменение максимального значения основной абсолютной погрешности
результатов измерений ( 4СНD ) с ростом числа наблюдений (N) в интервале осреднения при
количестве точек перекрытия интервала N = n (интервалы наблюдений не перекрываются);
2 ( ) – 4СНD  при N = 10 с n от 3 до 10; 3 ( ) – 4СНD  при N = 9 с n от 3 до 9; 4 ( ) – 4СНD  при
N = 8 с n от 3 до 8; 5 ( ) – 4СНD  при N = 7 с n от 3 до 7; 6 ( ) – 4СНD  при N =6 с n  от 3 до 6;
7 ( ) – 4СНD  при N = 5 с n от 3 до 5.
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Рисунок 4 – Графики изменения выходного сигнала ИП при периоде
опроса 10 мс (1) с использованием осреднения результатов (2),
при числе наблюдений в интервале осреднения N=10 и N – n=0
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Рисунок 5 – График изменения максимального значения основной абсолютной
погрешности результатов измерений ССН4 от N от 2 до 16 и N – n от 3 до 10

Анализ зависимости (см. рис. 5) показывает, что при увеличении числа точек наблюде-
ний до 8, максимальное значение основной погрешности результатов измерений уменьшает-
ся в 2,4  раза по сравнению с N=2 (0,188 об.%), а в диапазоне изменения N от 8  до 16  –
уменьшается в 1,4 раза при N=16 (0,077 об.%)  по сравнению с N=8 (0,055 об.%). Поэтому
максимальное число точек в интервале осреднения результатов наблюдений рекомендуется
выбирать от 8 до 10. Как показали проведенные исследования (см. рис. 5), количество
точек окна перекрытия интервалов (n) практически не влияет на значение основной
погрешности, поэтому дальнейшие исследования проведены при n=N.

Уменьшение величины случайной составляющей основной абсолютной погрешности
результатов измерений концентрации метана путем осреднения результатов наблюдений
приводит к увеличению динамической погрешности. Поэтому возникла необходимость в
проведении дополнительных исследований, целью которых являлось определение величин
N, при которой динамическая погрешность не должна превышать удвоенного значения
основной абсолютной погрешности измерений концентрации метана (не более ±0,2 об.%) [6].
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Как отмечалось ранее, быстродействие измерителей, используемых в качестве
стационарных метанометров, должно составлять не более 0,8 с [6], также, при проведении
исследований установлено, что для снижения величины основной абсолютной погрешности
измерений концентрации в 2,4 раза, рекомендуется использовать длину интервала
осреднения результатов наблюдений не более 8 точек. Поэтому необходимо оценить
значение динамической погрешности результатов измерений при периоде опроса ИП 0,1 с.

В результате исследований на основе предложенных зависимостей изменение
концентрации метана в пространстве и времени (5) и оценке величины ее абсолютной
динамической погрешности измерений (6), получены графики изменения динамической
погрешности измерений концентрации метана ( дин

СН 4D ) с периодом опроса измерительного
преобразователя 0,1 с при увеличении N от 2 до 8 в интервале осреднения результатов
наблюдений. Результаты исследований приведены на рис. 6, где обозначено:

 – изменение динамической погрешности ( дин
СН 4D ) с ростом числа наблюдений N в

диапазоне от 2 до 8 интервала осреднения.

32 4 5 6 7 80,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4
DCH4 , об.%дин

N

N3

Рисунок 6 – Изменение динамической погрешности измерений ССН4
с периодом опроса ИП 0,1 с при увеличении N от 2 до 8

На основе анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований
(см. рис. 6) можно сделать вывод, что даже при числе наблюдений N=3, величина динамиче-
ской погрешности измерений концентрации метана составляет ±0,57 об.% (т. N3 на рис. 6), что
в 1,4 раза больше удвоенного значения основной погрешности измерений (±0,2 об.%). Поэто-
му использование метода осреднения результатов многократных наблюдений с периодом
опроса измерительного преобразователя 0,1 с приводит к тому, что показатели точности,
обусловленные влиянием динамической погрешности измерений, выходят за допустимые
переделы. И, как следствие, осреднения результатов наблюдений становится неэффектив-
ным, что может быть причиной ложных срабатываний измерительной аппаратуры системы
аэрогазовой защиты шахт из-за появления грубых погрешностей в результатах измерений.

Для устранения выявленного негативного результата, автором предложено выполнять
наблюдения измеряемой концентрации метана в рудничной атмосфере угольных шахт с
периодом опроса измерительного преобразователя 10 мс. При проведении аналогичных
исследований получены графики дин

СН 4D  с периодом опроса измерительного преобразователя
10 мс при увеличении числа наблюдений N от 5 до 10 в интервале осреднения результатов
наблюдений, которые приведены на рис. 7, где обозначено:  – изменение динамической
погрешности ( дин

СН 4D ) с ростом числа наблюдений (N) в интервале от 2 до 10.
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Рисунок 7 – Изменение динамической погрешности измерений ССН4
с периодом опроса ИП 10 мс при увеличении N от 2 до 10

Из анализа результатов исследований можно сделать вывод, что при числе наблюдений
N=8 величина динамической абсолютной погрешности составляет ±0,22 об.% (т. N8 на рис. 7),
что в 1,8 раза меньше удвоенного значения основной погрешности измерений (±0,2 об.%).
Полученный результат полностью удовлетворяет поставленным требованиям, как к основ-
ной, так и к дополнительной динамической погрешностям измерения концентрации метана.

Выполненные исследования позволили установить период опроса измерительного
преобразователя для получения необходимых величин основной статической и
дополнительной динамической абсолютной погрешностей измерения концентрации метана.
В результате исследований получены графики изменения абсолютной величины
погрешности измерений концентрации метана от N=(2 – 10) при изменении периода опроса
ИП от 10 до 40 мс, которые приведены на рис. 8, где обозначено: 1 ( ) – изменение основной
погрешности измерений концентрации метана ( осн

СН 4D ) с ростом числа наблюдений (N)
в интервале осреднения; 2 ( ) – изменение динамической погрешности измерений
концентрации метана ( дин

СН 4D ) при периоде опроса измерительного преобразователя 10 мс;
3 ( ) – дин

СН 4D  при 20 мс; 4 ( ) – дин
СН 4D  при 30 мс; 5 ( ) – дин

СН 4D  при 40 мс.
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Рисунок 8 – Изменение абсолютной величины погрешности измерений
ССН4 от N=(2 – 10) при изменении периода опроса ИП в диапазоне от 10 до 40 мс
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Из анализа зависимостей (см. рис. 8) следует, что величины основной абсолютной
погрешности измерений концентрации метана при N=4 (см. рис. 8, 1) и динамической
погрешности при периоде опроса ИП 10 мс (см. рис. 8, 2), равны и составляют ±0,13 об.%
(точка N2 на рис. 8), что полностью удовлетворяет поставленным требованиям к точности
измерителя ССН4. При увеличении же периода опроса ИП до 20 мс (см. рис. 8, 3)  и N>2
(см. рис. 8, 1), величины погрешностей также равны между собой и составляют значение
±0,17 об.% (точка N3 на рис. 8), но полученный результат является неприемлемым из-за мало-
го числа наблюдений измеряемой ССН4,  что,  как уже отмечалось выше,  приведет к ложных
срабатываний измерительной аппаратуры системы аэрогазовой защиты угольных шахт.

Выводы.
1. Из результатов работы следует, что для достижения требуемого значения основной

абсолютной погрешности измерений концентрации метана необходимо установить число
наблюдений в диапазоне от 8 до 10, что позволит исключить проявление грубых
погрешностей в результатах измерений.

2. При этом величина основной абсолютной погрешности измерений составит не более
±0,10 об.%, что в 2 раза меньше регламентируемого ДСТУ [6] значения. Период опроса ИП
должен быть не более 15 мс, что обеспечит величину динамической абсолютной
погрешности измерений ССН4 не более удвоенного значения от основной (±0,20 об.%).

3. С учетом полученных результатов быстродействие измерителя концентрации метана
не превышает: T09=(8–10) × 15 мс=(0,12 – 0,15) с, что в (5 – 6) раз меньше необходимого
значения (0,8 с), регламентированного ДСТУ [6].

4. Таким образом, автором было рекомендовано внести регламентные поправки
относительно величины быстродействия измерителя концентрации метана в сторону
уменьшения ее значения до 0,15 с, что обеспечит снижение вероятности
возникновения взрывоопасных ситуаций в рудничной атмосфере угольных шахт при
внезапных залповых выбросах метана.
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Підвищення точності оптичного вимірювача концентрації метану в рудничній
атмосфері шахт
Розроблено модель розповсюдження метану в тупикових виробках
вугільних шахт. Вона заснована на теорії дифузійно-конвективного масоперенесення
речовини. Ця модель дозволяє оцінити динаміку зміни концентрації метану, а також визна-
чити миттєві значення та швидкість його наростання у заданій точці аналізованого сере-
довища. Розроблено та реалізовано спосіб підвищення точності оптичного вимірювача кон-
центрації метану для вугільних шахт. На основі результатів досліджень рекомендується
внести поправки до Правил техніки безпеки щодо швидкодії вимірювача концентрації мета-
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ну в сторону зменшення його величини до 0,15 с, у порівнянні з існуючим показником 0,8 с.
Використання результатів досліджень забезпечить зниження вірогідності виникнення ви-
бухонебезпечних ситуацій у рудничної атмосфері при раптових залпових викидах метану.
Ключові слова: вимірювач, метан, тупикова виробка, шахта, динаміка, модель, точність,
швидкодія.

О.V. Vovna
Donetsk National Technical University
Improving the accuracy of the optical instrument for measuring the concentration of methane in
the mine atmosphere
Processes of removal of methane-air mixture from the bottom-hole space mining of coal mines are
among the most unexpected, which are determined by huge emissions of methane and dust. These
processes are described by stationary linear differential equations, or
systems with an order no higher than second. The use of these equations allows us to move from
analysis to evaluation of the dynamics of dynamic characteristics and parameters of measuring the
concentration of methane in the mines. The model of methane distribution in deadlock mine has
been worked out. It is based on the theory of diffusion-convective mass transfer material.
The proposed model allows us to estimate the dynamics of changes in methane concentrations, and
to determine the instantaneous values and the rate of its growth at a given point of the medium
analyzed. In the study of the developed model it was found that the performance of stationary
methane should be no more than 0.8 seconds, which coincides with the requirements of the safety
rules in the mines. On the basis of these studies it was found that to achieve the desired values of
the basic error of measurement of concentration of methane it is necessary to set the number of
observations in the range from 8 to 10. This will prevent the manifestation of gross errors in the
measurement results. The value of basic absolute measurement error will not exceed 0.1 vol.%,
which is 2 times less than the regulated value. In this period the transmitter poll must be not more
than 15 ms, providing a dynamic error value of measuring methane concentration of no more than
twice the value of the primary (0.20 vol.%). Given the obtained results the required performance of
concentration methane should not exceed (0.12 – 0.15) seconds  that is (5 – 6) times less than the
desired regulated value (0.8 seconds). In paper it is recommended to make routine amendments re-
garding the value of methane concentration meter speed to decrease its value to 0.15 seconds,
which allows reduction in the probability of hazardous situations in the mine atmosphere of coal
mines in sudden salvo emissions of methane.
Keywords: meter, methane, deadlock development, mine, dynamics, model, accuracy, speed.
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онно-измерительных систем аэрогазового контроля.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ
ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Предложено для получения информации об электрокожном сопротивлении (ЭКС) человека
перспективным направлением обозначить использование тепловых электрических шумов
эпидермиса, дисперсия напряжения которых будет пропорциональна сопротивлению
участка, с которого снимается этот шум. Однако из-за высокого сопротивления кожи вне
биологически активных точек (БАТ) чувствительность существующих средств измерения
ЭКС недостаточная, а повышение внешнего электрического напряжения опасно для
организма человека. Поэтому следует вести поиск более безопасных, но в то же время
информативных тестов, которые базируются на измерении относительных параметров
эпидермиса без приложения внешнего электрического напряжения.
Ключевые слова: СВЧ-электромагнитные излучения, измерения, дифференциальные
модуляционные радиометрические системы, повышения точности, разброс мощностей.

В основе любой электропунктурной диагностике лежит исследование электрокожного
сопротивления (ЭКС) человека. Для проведения диагностики создается электрическая цепь,
в которую включается пациент и диагностическое устройство. Результат измерения опреде-
ляется за счет пропускания электрического тока через акупунктурные точки на теле челове-
ка. При этом нужно иметь ввиду, что электрический рельеф кожи живых организмов доволь-
но неравномерный, электрокожное сопротивление минимально в БАТ и меняется в широких
границах в зависимости от температуры, влажности и индивидуальных особенностей
организма. На результаты измерений очень влияют значения электрического тока, который
протекает через БАТ от внешнего источника электрического напряжения через нелинейные
свойства эпидермиса. Поэтому оценка состояния организма по абсолютным значениям ЭКС
в БАТ при внешнем зондировании электрическим током не всегда объективна. Кроме того
проводя таким образом даже однократный замер в единственной акупунктурной точке, уже
осуществляется воздействие на энергетический меридиан и соответствующий ему орган, а
неправильно выбранный токовый режим тестирования может привести к изменениям
в тканях внутренних органов и биохимических реакций в организме [1 – 4].

Более информационный подход в диагностике основывается на измерении декремента
(перепад сопротивлений на поверхности кожи человека между высоким сопротивлением
эпидермиса на большей его части и малым сопротивлением в его аномальных зонах) ЭКС в
БАТ. Данное явление характеризуется крутизной уменьшения сопротивления в БАТ относи-
тельно окружающих тканей и поэтому получаемое отношение будет однозначно определять-
ся уровнем здоровья. Так, в мертвом организме отсутствует неравномерный резистивный
рельеф кожи, т.е. декремент ЭКС, как логарифм отношения сопротивлений равняется нулю.
Однако, из-за высокого сопротивления кожи вне БАТ чувствительность существующих
средств измерения ЭКС недостаточная, а повышение внешнего электрического напряжения
опасно для организма человека. Поэтому следует вести поиск более безопасных, но в то же
время информативных тестов, которые базируются на измерении относительных параметров
эпидермиса без приложения внешнего электрического напряжения [5 – 7].

© Куценко В.П., 2016
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В этом плане для получения информации о ЭКС перспективным направлением являет-
ся использование тепловых электрических шумов эпидермиса, дисперсия напряжения кото-
рых будет пропорциональна сопротивлению участка, с которого снимается этот шум. Пре-
дыдущие попытки решить эту задачу для электропунктурной диагностики [8 – 11] не обес-
печили высокой точности измерений. Это явление наблюдалось из-за нестабильности пара-
метров преобразователя шумового тока в напряжение и неидентичности характеристик пре-
образователей тока и напряжения, зависимости результата измерения от температуры БАТ, а
также измерения только лишь абсолютных значений ЭКС, а не декремента ЭКС возле границ
точек акупунктуры. Все это подтверждает, что актуальность решения этой задачи остается.

Разработка проблемы. В основу многих методов измерений ЭКС человека положено
пропускание электрического тока через акупунктурные точки. На результаты измерений
очень влияют значения этого тока, который протекает через биологически активные точки
(БАТ) от внешнего источника электрического напряжения через нелинейные свойства
эпидермиса. Электрический рельеф кожи живых организмов довольно неравномерный,
электрокожное сопротивление минимально в БАТ и меняется в широких границах в
зависимости от температуры, влажности и индивидуальных особенностей организма.
Поэтому оценка состояния организма по абсолютным значениям ЭКС в БАТ при внешнем
зондировании электрическим током не всегда объективна. Так даже однократный замер в
акупунктурной точке оказывает воздействие на энергетический меридиан и соответствую-
щий ему орган, а неправильно выбранный токовый режим тестирования может привести к
изменениям в тканях внутренних органов и биохимических реакций в организме [12 – 14].

Изучение потенциалов кожи показало их зависимость от состояния вегетативной нерв-
ной системы. Поэтому наибольшую диагностическую ценность имеют не абсолютные значе-
ния сопротивления, физиологические нормы которого значительно варьируются для разных
индивидуумов, а анализ динамики кожно-гальванической реакции, или, что то же самое,
относительное изменение электрокожного сопротивления.

Более точная диагностика основывается на измерении декремента ЭКС в БАТ, который
характеризуется крутизной уменьшения сопротивления в этих точках относительно окру-
жающих тканей и поэтому получаемое отношение будет однозначно определяться уровнем
здоровья. Однако, из-за высокого сопротивления кожи вне БАТ чувствительность сущест-
вующих средств измерения ЭКС недостаточная, а повышение внешнего электрического на-
пряжения опасно для организма человека. Поэтому следует вести поиск более безопасных,
но в то же время информативных тестов, которые базируются на измерении относительных
параметров эпидермиса без приложения внешнего электрического напряжения [8].

Постановка задачи исследования. Перспективным направлением для получения
информации об уровне ЭКС является использование тепловых электрических шумов участ-
ков кожи, дисперсия напряжения которых пропорциональна их сопротивлению. В основу
материала положена задача создания автоматизированной измерительной системы и
алгоритма обработки шумовых сигналов с повышенной точность, что обеспечит прямое
измерение декремента ЭКС без применения зондирующего тока.

Результаты разработки и исследований. Поставленная задача решается с
помощью разработанной автоматизированной системы для измерения декремента ЭКС,
функциональная схема которой представлена на рис. 1. В предлагаемой схеме снятие
информации о тепловых шумах осуществляется с помощью измерительного Е1 и базового
Е2 электродов с малой площадью поверхности контакта. В состав схемы автоматизирован-
ной системы измерения ЭКС входят два коммутационно-модуляционных переключателя S1
и S2, управляемых от кодоуправляющего генератора прямоугольных импульсов G1, избира-
тельных высокочастотных усилителей А1 и А2, балансного смесителя сигналов U1, усилите-
ля видеоимпульсов A3, фильтра Z1 нижних частот, логарифмического преобразователя U2,
двух интеграторов U3  и U4,  двух аналого-цифровых преобразователей (АЦП)  U5  и U6,
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которые соединены кодоуправляемыми линиями связи с микроЭВМ CPU и кодоуправляе-
мым индикатором Р1. Такое схемное решение позволяет поочередно снимать информацию
об уровне тепловых шумов, а следовательно и ЭКС, как в самой точке акупунктуры, так и за
ее пределами. Автоматизированная система для измерения декремента ЭКС работает
следующим образом. Измерительный электрод Е1 помещают в измеряемую БАТ на
поверхности кожи человека, а базовый электрод Е2 размещают вне зоны БАТ.

Рисунок 1 – Функциональная схема автоматизированной системы
для измерения декремента ЭКС

На измерительный электрод Е1 действует электрическое шумовое напряжение от
тепловых флюктуаций элементарных носителей тока, наибольший вклад в которое вносит
высокоомный участок электрической цепи. Согласно формуле Найквиста средний квадрат
напряжения (дисперсия) теплового шума будет иметь вид:

,4 11

2
1 fRkTU D×= (1)

где k – постоянная Больцмана; Т1 – термодинамическая температура в точке измерения
электрода Е1; Δf – полоса частот, в которой измеряется тепловой шум; R1 – электрокожное
сопротивление биологически активной точки.

На базовый электрод Е2 действует шумовое напряжение, дисперсия которого
аналогично составляет:

,4 22

2
2 fRkTU D×= (2)

где Т2 и R2 – соответственно температура в точке измерения электрода Е2 и электрокожное
сопротивление возле биологически активной точки.

Шумовые напряжения, поступающие на электроды Е1 и Е2, которые выступают одно-
временно и как приемные антенны, с дисперсиями (1) и (2) поочередно воздействуют через
коммутационно-модуляционный переключатель S1 на входы избирательных высокочастот-
ных усилителей А1 и А2. Полоса пропускания Δf усилителей А1 и А2 выбирается в области
высокочастотных тепловых флюктуаций, что исключает влияние низкочастотного фликер-
шума БАТ и промышленных помех.

Усиленные шумовые напряжения перемножаются в балансном смесителе сигналов U1,
а полученное напряжение усиливается усилителем видеоимпульсов A3 и усредняется фильт-
ром Z1 нижних частот. При одном положении коммутационно-модуляционного переключа-
теля S1 на выходе фильтра Z1 нижних частот формируется напряжение:
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,
2
1321

2
13 UKKLKU = (3)

а при другом положении коммутационно-модуляционного переключателя S1 – напряжение:

,
2
2321

2
14 UKKLKU = (4)

где К1 – коэффициент усиления высокочастотных усилителей А1 и А2; L1 – крутизна преоб-
разования балансного смесителя сигналов U1; К2 – коэффициент усиления усилителя видео-
импульсов А3; К3 – коэффициент передачи фильтра Z1 нижних частот.

Собственные шумы двух независимых усилителей А1 и А2 между собой некоррелиро-
ваны, поэтому их произведение напряжений в выражениях (3) и (4) отсутствуют, т.к. при
большом усреднении стремятся к нулю.

При периодических переключениях коммутационно-модуляционного переключателя
S1, эта последовательность импульсов усиливается усилителем видеоимпульсов А3 и выход-
ное напряжение фильтра Z1 нижних частот скачкообразно изменяется от значения (3) к зна-
чению (4) и наоборот. В этой связи выходное напряжение фильтра Z1 нижних частот пред-
ставляет собой последовательность прямоугольных видеоимпульсов с амплитудами (3) и (4),
которые в последующем подвергаются логарифмическому преобразованию в U2. В резуль-
тате логарифмического преобразования амплитуды видеоимпульсов принимают значение:

,ln 325 ULU = (5)
,ln 426 ULU = (6)

где L2 – крутизна преобразования в логарифмическом преобразователе U2.
Далее импульсы с амплитудами (5) и (6) через логарифмический преобразователь U2

поступают на вход второго коммутационно-модуляционного переключателя S2, который
управляется от кодоуправляемого генератора G1 синхронно с переключателем S1. В резуль-
тате импульсы с амплитудой (5) поступают на интегратор U3, а соответственно импульсы с
амплитудой (6) поступают на интегратор U4, которые из импульсных последовательностей
(5) и (6) выделяют постоянные составляющие напряжений:

,ln 324547 ULKUKU == (7)
,ln 424648 ULKUKU == (8)

где К4 – коэффициент передачи интеграторов U3 и U4 (подбирается при настройке равными).
В результате перемножения и усреднения шумовых напряжений образуются постоян-

ные составляющие напряжений, значения которых пропорциональны дисперсиям измерен-
ных шумовых напряжений. Затем при поступлении напряжения 7U  с интегратора U3 на ана-
лого-цифровой преобразователь U5 оно преобразуется в цифровой код 1N :

qUN /71 = .        (9)

Аналогичным образом при поступлении напряжения 8U  с интегратора U4 на аналого-
цифровой преобразователь U6 оно так же преобразуется в цифровой код 2N :

qUN /82 = . (10)
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Поступившая в микро-ЭВМ CPU разность постоянных составляющих напряжений (7) и
(8), преобразованных в цифровые коды 1N  (9)  и 2N  (10), в соответствии с установленной
программой обрабатывается по следующему алгоритму:

( ) .lnlnln

3

424342478
12 U

U
q
LK

q
UULK

q
UUNNN =

-
=

-
=-= (11)

Отсюда видно, что в соответствии с разработанным алгоритмом в статье микро-ЭВМ
CPU подставляет в выражение (11) значения напряжений U4 и U3 из (4) и (3), а так же значе-
ния дисперсий (2) и (1), получает выражение:

.ln
12

2224

RТ
RТ

q
LKN = (12)

Поскольку в базу данных автоматизированной системы микро-ЭВМ CPU введена
начальная информация о том, что температура в зоне БАТ и температура около этой зоны
практически одинаковы Т2=Т1, то окончательная расчетная формула для измерения
декремента электрокожного сопротивления человека будет иметь вид:

.ln
1

224

R
R

q
LKN = (13)

Из выражения (13) следует, что измеренное напряжение пропорционально логарифму
отношения сопротивлений вне зоны БАТ и в самой зоне БАТ и может быть выражено в
логарифмических единицах. При этом результат измерения не зависит не только от
температур, но и от изменения коэффициентов усиления активных элементов схемы (К1, К3)
и коэффициентов преобразования пассивных элементов (К2,  L1), а так же стабильных
величин коэффициентов передачи интеграторов U3 и U4 и крутизны преобразования в
логарифмическом преобразователе U2 (К4, L2), которые подбираются при настройке и не
изменяются в процессе работы.

Выводы.
Использование в предложенной автоматизированной системе для измерения

декремента ЭКС человека в диагностической практике позволяет:
– оценивать в автоматическом режиме декремент сопротивлений кожи человека в

зонах, связанных с точками акупунктуры;
– использовать для получения информации о значении декремента ЭКС собственные

шумовые флюктуации человека, интенсивность которых пропорциональна электрическому
сопротивлению кожи и обеспечивающих полную безопасность диагностических процедур;

– повысить точность автоматизированной системы для измерения декремента ЭКС за
счет собственных шумовых флюктуаций человека, для чего использовать схему сравнения с
логарифматором и встроенной микроЭВМ CPU, которая исключает влияние нестабильности
параметров элементов схемы сравнения и ее собственных шумов;

– обеспечить отсчет декремента ЭКС в логарифмических единицах при больших не-
равномерностях сопротивлений в точках акупунктуры и вне их, что существенным образом
расширяет динамический диапазон сравниваемых сопротивлений и обеспечивает нагляд-
ность и сравнимость результатов диагностики.
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В.П. Куценко
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Підвищення точності та безпеки електропунктурної діагностики стану здоров'я люди-
ни. Запропоновано для здобуття інформації про електрошкірний опір (ЕКС) людини перспе-
ктивним напрямом позначити використання теплових електричних шумів епідермісу, дис-
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персія напруги яких буде пропорційна опору ділянки, з якої знімається цей шум. Проте через
високий опір шкіри зовні БАТ чутливість існуючих засобів виміру ЕКС недостатня, а підви-
щення зовнішньої електричної напруги небезпечне для організму людини. Тому слід вести
пошук більш безпечних, але в той же час інформативних тестів, які базуються на вимірю-
ванні відносних параметрів епідермісу без прикладання зовнішнього електричного напруги.
Ключові слова: НВЧ-електромагнітні випромінювання, вимірювання, диференціальні моду-
ляційні радіометричні системи, підвищення точності, розкид потужностей.

V.P. Kutsenko
Donetsk National Technical University
Increasing the accuracy and safety of electro-diagnostics of human health
To obtain the information about the electro-skin resistance (EKS) of humans we offer the use of
thermal electric noises of epidermis, the dispersion of tension of which will be proportional to the
resistance of area, which this noise is taken off from. However, due to high-resistance of skin out-
side bioactive points (BAT) the sensitiveness of existent facilities of measuring of EKS is insuffi-
cient, and the increase of external electric tension is dangerous for the human organism. So it is
necessary to search for safe and informative tests which will be based on measuring the relative
parameters of epidermis without the application of external electric tension.
Keywords: microwave electromagnetic radiation, measuring, differential modulation aerophare
systems, increases of exactness, variation of powers.

Куценко Владимир Петрович, Украина, закончил Таганрогский
радиотехнический институт, Заслуженный работник промыш-
ленности Украины, д-р. техн. наук, проф., профессор кафедры
электронной техники Донецкого национального технического
университета (пл. Шибанкова, 2, г. Красноармейск, 85300, Ук-
раина). Основное направление научной деятельности – измерение
низкоинтенсивных СВЧ-сигналов, радиометрические исследова-
ния состава и свойств объектов, метрология измерения случай-
ных сигналов.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

124

УДК 621.3.083.1:631.415

І.С. Лактіонов (канд. техн. наук)
Донецький національний технічний університет, м. Красноармійськ

кафедра електронної техніки
E-mail: ivanlaktionov88@mail.ru

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
КОМП'ЮТЕРИЗОВАНОГО ВИМІРЮВАЧА ФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ

ТЕПЛИЧНИХ ҐРУНТІВ З КОМПЕНСАЦІЄЮ ДЕСТАБІЛІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ

Розроблено програму та методику метрологічної атестації макетного зразка вимірювача
фізичних параметрів тепличних ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів. На
підставі розробленої методики проведено лабораторні випробування реалізованого
комп'ютеризованого вимірювача. У результаті отримано емпіричні характеристики
перетворення досліджуваного вимірювача та оцінено його основні метрологічні показники.
Експериментально перевірено теоретичні моделі щодо способів та алгоритмів компенсації
взаємних дестабілізуючих впливів вимірюваних параметрів (вологість, кислотність і
температура) тепличних ґрунтів на показники точності реалізованого вимірювача. Оцінено
ефективність досліджуваного вимірювача шляхом розрахунку можливого значення
приросту врожайності теплиць від підвищення його точності. Обґрунтовано рекомендації
щодо пріоритетних напрямків подальших досліджень розробленого комп'ютеризованого
вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів.
Ключові слова: вимірювач, експериментальні дослідження, тепличний ґрунт, фізичні
параметри, дестабілізуючі впливи.

Актуальність задачі дослідження. Сільське господарство належить до базових, жит-
тєзабезпечуючих галузей, стан та ефективний розвиток яких безпосередньо впливає на
функціонування всієї національної економіки. Однією з ключових проблем агропромислово-
го виробництва України досі є низький ступінь освоєння підприємствами сучасних іннова-
ційних технологій, через що в галузі автоматично унеможливлюється процес зниження собі-
вартості сільськогосподарської продукції та зростання її якості, які б відповідали міжнарод-
ним стандартам. На підприємствах агропромислового комплексу працюють близько 20 %
зайнятого населення і виробляється 10 – 15 % ВВП країни. Модернізація аграрних
підприємств із захищеними ґрунтами, до яких безпосередньо відносяться промислові тепли-
ці, є необхідною умовою задля стимулювання темпів зростання показників агропромислових
виробництв. Із аналізу показників зрощування культур на закритих ґрунтах встановлено, що
особливого значення набувають питання вивчення впливу фізичних параметрів закритих
ґрунтів на показники акліматизації та селекції тепличних культур, що сприяє виробленню
наукового підходу до обґрунтування агротехнічних прийомів щодо догляду за флорою і,  як
результат, покращенню врожайності промислових теплиць. Існуючі методи й засоби вимі-
рювання показників закритих ґрунтів не забезпечують достатній рівень точності та періо-
дичності вимірювань у виробничих умовах. Одним із можливих шляхів підвищення ефек-
тивності тепличних комплексів є впровадження інформаційно-вимірювальних систем фізич-
них параметрів ґрунтів, які відповідають сучасним тенденціям розвитку науки і техніки,
задля підвищення врожайності українських аграрних підприємств із закритими ґрунтами.

Локалізація задачі дослідження. Метою цієї роботи є оцінка показників точності та
ефективності розробленого у попередніх роботах автора [1–5] макетного зразка комп'ютери-
зованого вимірювача фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією
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впливів дестабілізуючих факторів за рахунок лабораторних випробувань реалізованого вимі-
рювача та подальшому аналізі отриманих емпіричних даних. Задля досягнення поставленої
мети сформульовано та вирішено наступні задачі:

– розробка програми та методики метрологічної атестації макетного зразка комп'юте-
ризованого вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів;

– проведення натурних випробувань апаратно-програмної реалізації заявленого вимі-
рювача в умовах максимально наближених до експлуатаційних;

– оцінка метрологічних характеристик багатоканального вимірювача кислотності, во-
логості та температури тепличних ґрунтів;

– розрахунок можливого приросту врожайності промислових теплиць від підвищення
точності комп'ютеризованого вимірювача за рахунок реалізації комплексних вимірювань
групи фізичних показників тепличних ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів.

– обґрунтування рекомендацій щодо пріоритетних напрямків подальших досліджень
комп'ютеризованого вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів задля вдосконален-
ня технологічного процесу вирощування інтродукованих культур на закритих ґрунтах.

Результати досліджень. На підставі результатів теоретичних та експериментальних
досліджень,  які отримано в попередніх роботах автора [1–7],  висунуто ряд вимог до
досліджуваного комп'ютеризованого вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів:

– вимірювальний канал кислотності повинен забезпечувати сумарну абсолютну
похибку вимірювання в діапазоні від 5 до 8 од., не більше ±0,2 од.;

– вимірювальний канал вологості повинен забезпечувати сумарну абсолютну похибку
вимірювання в діапазоні від 30 до 90 %, не більше ±5 %;

– вимірювальний канал температури повинен забезпечувати сумарну абсолютну
похибку вимірювання в діапазоні від 10 до 30 °С, не більше ±0,3 °С;

На підставі аналізу обґрунтованих технічних вимог з урахуванням розроблених алго-
ритмів функціонування [8] заявленого вимірювача реалізовано апаратну та програмну скла-
дові макетного зразка комп'ютеризованого вимірювача фізичних параметрів ґрунтів промис-
лових теплиць із компенсацією дестабілізуючих впливів. Апаратна складова макетного зраз-
ка досліджуваного вимірювача містить наступні функціональні вузли та блоки:

1) аналогова складова вимірювача вологості ґрунтів, який складається з:
– генератора двохполярних прямокутних імпульсів типу меандр з амплітудою ±5 В та

дискретно-регульованою частотою від 200 Гц до 2 кГц; внутрішній опір генератора стано-
вить 200±5 Ом при зміні опору навантаження від 50 Ом до 1 кОм; генератор прямокутних
імпульсів виконано на базі мультивібратора на операційному підсилювачі за схемою із
заземленим навантаженням;

– чотирьохелектродної кондуктометричної комірки з максимальним розносом
живильних електродів – 1 м та глибиною занурення – 0,5 м;

– перетворювачів діючих значень е.р.с. генератора сигналу (EГ) та падіння напруги
між прийомними електродами (UMN) в еквівалентне постійне (RMS-to-DC converter) на базі
мікросхеми AD736JNZ;

– функціональних перетворювачів на базі мікросхеми AD820ANZ;
2) аналоговий вимірювач кислотності ґрунту, який складається з:
– комбінованого скляного pH-електрода типу ЭСК-10601/7;
– інструментального підсилювача на базі мікросхеми AD620ANZ;
– пристрою, що масштабує, на базі мікросхеми AD820ANZ;
3) вимірювач температури ґрунту на базі платинового дротяного терморезистору класу

допуску АА-W0,1-F0,1 з максимальною абсолютною похибкою ±0,11 °С у робочому діапазо-
ні зміни температури від 10 до 30 °С [9], який увімкнено за мостовою схемою;

4) високошвидкісний мультиплексор аналогових сигналів типу ADG507AKNZ;
5) чотирьохканальний аналого-цифровий перетворювач на базі мікропроцесорного
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модуля Arduino Leonardo [10].
Розроблена апаратна складова макетного зразка вимірювача містить вимірювальні ка-

нали (ВК) вологості в робочому діапазоні від 30 до 90 %, кислотності в робочому діапазоні
від 5 до 8 од. та температури тепличних ґрунтів у робочому діапазоні від 10 до 30 °С. Струк-
турну схему макетного зразка вимірювача, що метрологічно атестується, наведено на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурна схема макетного зразка вимірювача параметрів тепличних ґрунтів

В якості вхідних блоків (1 і 2) для вимірювального каналу (ВК) вологості ґрунту вико-
ристано чотирьохелектродну кондуктометричну комірку, що складається з двох пар
живильних (А1 і В1 та А2 і В2)  та прийомних (M1 і N1 та M2 і N2) електродів, що почергово
вмикаються, діаметром 0,8 мм та довжиною 500 мм, які виконано з нержавіючої сталі марки
1Х18Н9Т. Матеріал електродів обрано виходячи з умови мінімізації впливу окислювально-
відновлювальних реакцій, а геометричні параметри задовольняють умові «точкового джере-
ла енергії» [11]. Далі виконуються процедури аналогових перетворень діючих значень EГ та
UMN (блоки 3 і 4) у еквівалентні постійні задля зменшення інструментальної похибки вимі-
рювача. Після чого виконуються процедури фільтрації (блоки 5 і 6) та функціонального
перетворення відповідних вихідних сигналів (блоки 7 і 8).

Вхідним блоком (9) ВК кислотності ґрунту є скляний комбінований pH-електрод ЭСК-
10601/7 з координатами ізопотенційної точки в середині робочого діапазону: pHі=6,7 од.;
Eі=18 мВ. Вихідний сигнал сенсору pH у вигляді е.р.с. подається на вхід фільтру нижніх час-
тот (блок 10), після чого сигнал поступає на вхід функціонального перетворювача (блок 11)
для узгодження сенсора з навантаженням і уніфікації вимірюваної напруги від 0 до 5 В.

Вимірювальний канал температури ґрунту (блок 12) реалізовано на базі мостової
схеми включення із використанням дротяного терморезистора.

Вихідні сигнали ВК вологості, кислотності та температури поступають до відповідних
входів мультиплексора (13). Після чого вихідні напруги відповідних вимірювальних каналів
системи перетворюються в еквівалентні двійкові кодові комбінації (блок 14) за допомогою
10-розрядного внутрішнього АЦП Arduino Leonardo. Завершальним етапом отримання
інформації щодо комплексу фізичних параметрів тепличних ґрунтів є обчислення значень
вологості, кислотності й температури в одиницях вимірюваних величин. Цю операцію
реалізовано в програмному блоці вимірювача в NI LabView 2012 (блок 15).

На підставі аналізу результатів попередніх досліджень [1, 3] було обґрунтовано вимоги
до функціонального забезпечення досліджуваного комп'ютеризованого вимірювача фізичних
параметрів тепличних ґрунтів, що дозволило сформувати сукупність вимоги до програмного
блоку макетного зразка вимірювача, які полягають у наступному:

– знаходження середніх за часом значень пакетів кодових комбінацій еквівалентних
значенням фізичних параметрів, що детектуються, з урахуванням виявлених та усунених
грубих похибок;
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– обчислення значень цифрових сигналів у одиницях вимірювання фізичних величин;
– обчислення необхідних поправок щодо результатів вимірювань із подальшою

функціональною корекцією значень кислотності й вологості ґрунту;
– візуалізація та збереження вимірювальної інформації щодо поточних значень

параметрів тепличних ґрунтів із регламентованою періодичністю;
– розрахунок поточного та прогнозованого значень індексу фізичного стану теплично-

го ґрунту на підставі запропонованого інтегрального показника.
Програмну складову макетного зразка досліджуваного вимірювача реалізовано на мові

програмування високого рівня в середовищі NI LabView 2012 із використанням компоненти
LabView Runtime Engine. Блок-схема розробленої програмної компоненти вимірювача
фізичних параметрів тепличних ґрунтів, яку наведено на рис. 2, складається з чотирьох
функціональних блоків, що являють собою програмні засоби обробки інформації від вимірю-
вальних каналів вологості, кислотності та температури, а також блоку обчислення, накопи-
чення та екстраполяції вимірювальної інформації щодо комплексу фізичних параметрів.

Рисунок 2 – Блок-схема програмної компоненти комп'ютеризованого вимірювача
фізичних параметрів тепличних ґрунтів

Інтерфейс реалізованої програмної компоненти вимірювача, який наведено на рис. 3,
складається з блоків управління та індикації. Блок управління дозволяє виконувати початкові
налаштування вимірювача в ергономічній формі, а також достроково переривати вимірю-
вальний процес у разі виникнення помилки. Блок індикації призначено для візуалізації
поточної й прогнозованої інформації щодо комплексу фізичних параметрів та індексу фізич-
ного стану тепличних ґрунтів у режимі реального часу. Отже, розроблена програмна складо-
ва апаратно-програмної реалізації макетного зразка вимірювача фізичних параметрів
тепличних ґрунтів дозволяє реєструвати, обробляти, відображати й накопичувати вимірю-
вальну інформацію щодо вологості, кислотності та температури закритих ґрунтів у виробни-
чих умовах селекційних комплексів та репродукційних теплиць.
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Рисунок 3 – Інтерфейс програмної компоненти вимірювача фізичних
параметрів тепличних ґрунтів. Результат вимірювання

Процес інтеграції апаратної та програмної складових макетного зразка комп'ютеризо-
ваного вимірювача дозволяє виконувати комплексні вимірювання параметрів тепличних
ґрунтів із компенсацією взаємних впливів дестабілізуючих факторів в on-line режимі.

Лабораторні випробування макетного зразка вимірювача фізичних параметрів теплич-
них ґрунтів щодо визначення його метрологічних характеристик проводилися в умовах ви-
робничо-технологічної лабораторії ТОВ «ФІДЛАЙФ» та спеціалізованих лабораторій кафед-
ри електронної техніки ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» на зразках
ґрунтів, які попередньо доведені до повітряно-сухого стану.

Характеристики перетворення ВК вологості тепличних ґрунтів визначалися шляхом де-
тектування діючих значень напруги між прийомними електродами кондуктометричної
комірки та е.р.с. генератора прямокутного сигналу при заздалегідь встановленому рівні во-
логості зразка ґрунту за рахунок додавання дистильованої води. Результати лабораторних
випробувань розробленого макетного зразка на предмет встановлення характеристики перет-
ворення за вологістю, які наведено на рис. 4, проводились на різних глибинах (h) занурення
електродів (див. рис. 4а) – 10, 25, 45 см та відстанях між живильними електродами (lAB) (див.
рис. 4б) – 0,3; 0,6; 0,9 м; частота проходження імпульсів – 1200±5 Гц; внутрішній опір дже-
рела – 200±5 Ом; прийомні електроди розміщувались в середній третині відстані lAB. Харак-
теристика перетворення ВК кислотності тепличних ґрунтів, яку наведено на рис. 5, визнача-
лась у ґрунтовому фільтраті шляхом вимірювання постійного значення напруги за встанов-
леного необхідного рівня кислотності в робочому діапазоні від 5 до 8 од. З метою визначення
характеристик перетворення макетного зразка вимірювача за вологістю та кислотністю про-
ведено розрахунки дійсних значень інформативних фізичних параметрів та відповідних ви-
хідних напруг вимірювальних каналів у кожній досліджуваній точці за умови термостату-
вання зразків та обладнання (t=20 °C). Абсолютні значення відповідних середньоквадратич-
них похибок обчислювалися за формулами:
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де iW  – дійсне значення вологості ґрунту, %; *
iW  – математичне очікування значення

вологості ґрунту, що розраховане за характеристикою перетворення в i-й точці діапазону, %;
ipH  – дійсне значення кислотності ґрунту, од.; *

ipH  – математичне очікування значення
кислотності, що розраховане за характеристикою перетворення в i-й точці діапазону, од.

 Рисунок 4 – Характеристика перетворення за вологістю за
нормальних умов

 Рисунок 5 – Нормована
характеристика перетворен-

ня за кислотністю за
нормальних умов

З метою перевірки алгоритму компенсації взаємних дестабілізуючих впливів факторів
вологості та кислотності на відповідні результати вимірювань знято сімейства статичних ха-
рактеристик перетворення виду: W=f(ρ,  pH)  та pH=φ(Uвих.pH,  W),  які наведено у табл.  1  і 2,
відповідно. Під час лабораторних випробувань на предмет встановлення конкретного виду
функції W=f(ρ, pH), що враховує дестабілізуючий вплив фактору зміни кислотності на ре-
зультат вимірювання вологості ґрунту, було підготовлено набори проб з показниками pH:
(5±0,2) од.; (6±0,2) од.; (7±0,2) од.; (8±0,2) од. Під час проведення натурних випробувань ма-
кетного зразка вимірювального каналу кислотності тепличних ґрунтів щодо встановлення
конкретного виду функції pH=φ(Uвих.pH, W), що враховує дестабілізуючий вплив фактору
зміни наявного вмісту вологи в зразках ґрунтів, було підготовлено набір ґрунтових суспензій
із показниками вологості від (10±1) % до (90±1) % з кроком ΔW=(5±1) %.

Таблиця 1 – Результати лабораторних випробувань ВК вологості на предмет
похибки від зміни кислотності тепличних ґрунтів

Дійсне значення
вологості (W), %

Виміряне значення вологості ґрунту (W*), % Дод. похибка
вимірювання
вологості, %

Кислотність
ґрунту

(pH), од.

Серія №
1

Серія №
2

Серія
№ 3

Середнє
значення

вологості, %

30

5 31,9 32,0 32,0 32,0 2,0
6 31,1 31,2 30,8 31,0 1,0
7 30,1 30,1 30,2 30,1 0,1
8 31,3 31,1 30,8 31,1 1,1

60

5 62,0 62,1 61,8 62,0 2,0
6 61,5 61,5 61,6 61,5 1,5
7 60,2 60,4 60,7 60,4 0,4
8 61,2 61,3 61,6 61,4 1,4

90

5 91,7 91,5 92,0 91,7 1,7
6 90,6 90,8 90,9 90,8 0,8
7 90,1 90,1 90,4 90,2 0,2
8 91,4 91,1 91,8 91,4 1,4

Дійсне значення вологості тепличних ґрунтів (W) визначалося методом гарячого сушіння.
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Таблиця 2 – Результати лабораторних випробувань ВК кислотності на предмет
похибки від зміни вологості тепличних грунтів

Дійсне значення кислотності
ґрунту (pH), од.

Виміряне значення кислотності при
різних значеннях вологості ґрунту (pH*), од.
Рівень вологості тепличного ґрунту (W), %

30 40 50 60 70 80 90
5,12 5,15 5,15 5,13 5,14 5,13 5,10 5,11
6,85 6,82 6,81 6,83 6,84 6,86 6,82 6,83
7,94 7,98 7,97 7,96 7,96 7,95 7,92 7,93

Середнє значення додаткової
похибки ( W

ДОДpH .D ), од. 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Дійсне значення кислотності тепличних ґрунтів (pH) визначалося у ґрунтовому фільтраті при співвідношенні
дистильована вода-ґрунт рівному 2,5:1

З метою реалізації запропонованих алгоритмів компенсації основних дестабілізуючих
факторів виконано оцінку складових похибок вимірювання вологості та кислотності від ви-
щевказаних впливів за формулами:
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де kW  – дійсне значення вологості ґрунту, %; *
kW  – математичне очікування значення воло-

гості ґрунту, що розраховане за характеристикою перетворення в k-й точці діапазону, %;
kpH  – дійсне значення кислотності ґрунту, од.; *

kpH – математичне очікування значення ки-
слотності, що розраховане за характеристикою перетворення в k-й точці діапазону, од.

Оцінка додаткових похибок вимірювання кислотності та вологості тепличних ґрунтів
від фактору зміни температури виконувалася шляхом зняття сімейства характеристик перет-
ворення відповідних вимірювальних каналів, які наведено на рис. 6а,б, за різних температур
ґрунтів у діапазоні від 10 до 30 °С з кроком 5 °С.

Рисунок 6 – Температурна залежність вихідних сигналів досліджуваного вимірювача

Розрахунок відповідних складових похибок вимірювання вологості та кислотності
ґрунтів у виробничих умовах промислових тепличних комплексів від зміни фактору
температури виконувався за формулами:



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

131

[ ] ( )

[ ] ( )ï
ï

î

ï
ï

í

ì

-×
-

=D

-×
-

=D

å

å

=

=

,
1

1

;
1

1

1

2*
.

1

2*
.

n

j
jj

t
дод

n

j
jj

t
дод

pHpH
n

pH

WW
n

W

s

s

          (3)

де jW  – дійсне значення вологості ґрунту, %; *
jW  – математичне очікування значення

вологості, що розраховане за характеристикою перетворення в j-й точці діапазону, %; jpH  –

дійсне значення кислотності ґрунту, од.; *
jpH – математичне очікування значення

кислотності, що розраховане за характеристикою перетворення в j-й точці діапазону, од.
На підставі отриманих за формулами (1) – (3) оціночних значень складових похибок

вимірювання вологості та кислотності тепличних ґрунтів виконано розрахунок абсолютних
значень сумарних похибок вимірювання відповідних фізичних параметрів за довірчої
ймовірності P=0,95 (k=1,1) з урахуванням похибок апроксимації експериментальних даних за
формулами (4). Порівняльну характеристику результуючих оцінок отриманих метрологічних
характеристик досліджуваного макетного зразка вимірювача фізичних параметрів тепличних
ґрунтів та існуючих серійних однокомпонентних аналогів наведено в табл. 3.

[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )
[ ] [ ]( ) [ ]( ) [ ]( ) [ ]( )ï

î

ï
í

ì

D+D+D+D=D

D+D+D+D=D

S

S

,

;
2

.
2

.
2

.
2

.

2
.

2
.

2
.

2
.

W
дод

t
додапросн

pH
дод

t
додапросн

pHpHpHpHkpH

WWWWkW

sssss

sssss
.         (4)

Таблиця 3 – Порівняльний аналіз вимірювачів фізичних параметрів тепличних ґрунтів
Параметр, що
вимірюється Тип вимірювача

Метрологічні показники
Робочий
діапазон

Сумарна
похибка

Кислотність

Розроблений
макетний зразок від 5 до 8 од. ±0,15 од.

Існуючі серійні
аналоги від 0 до 12 од. ±0,2 од.

Вологість

Розроблений
макетний зразок від 30 до 90 % ±2,7 %

Інструментальні
серійні аналоги від 5 до 95 % ±6 %

На підставі аналізу результатів досліджень, які наведено в науковому джерелі [12],
щодо можливих шляхів підвищення врожайності тепличних культур встановлено, що між
показниками точності вимірювань фізичних параметрів ґрунтів і приростом урожайності
теплиць (ΔCY) існує прямолінійний корелятивний зв'язок. Коефіцієнти чутливості показника
врожайності до точності вимірювання параметрів ґрунтів у діапазонах зміни: волості від
40  до 85  %  – 46,0==¶¶ CY

WSWCY кг/(м2·%);  кислотності від 3  до 9  од.  –

77,0==¶¶ CY
pHSpHCY кг/(м2·од.);  температури від 17  до 32  °С –

63,0==¶¶ CY
tStCY  кг/(м2·°С). Отже, із урахуванням інформації щодо результатів метроло-

гічної атестації розробленого вимірювача фізичних параметрів тепличних ґрунтів, яку наве-
дено в табл. 3, комплексний вплив зменшення похибок вимірювань заявлених параметрів
тепличних ґрунтів на приріст урожайності (ΔCY)  за довірчої ймовірності (P=0,95) до регла-



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

132

ментованих значень (ΔW, ΔpH, Δt) відносно метрологічних показників існуючих вимірювачів
(ΔW*,  ΔpH*,  Δt*) з урахуванням відповідних коефіцієнтів чутливості може бути визначений
за наступною формулою:

( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
[ ] [ ] [ ] .кг/м6,13,00,163,015,02,077,07,2646,01,1

95,0

2222

2*2*2*

=-×+-×+-××=

=D-D×+D-D×+D-D××=D ttSpHpHSWWSkCY CY
t

CY
pH

CY
W        (5)

Проведені розрахунки за формулою (5) довели, що реалізація процесу комп'ютеризова-
них комплексних вимірювань вологості, кислотності й температури тепличних ґрунтів із
застосуванням розробленого вимірювача з можливістю компенсації основних дестабілізую-
чих впливів дозволяє обґрунтувати напрямок можливого підвищення врожайності промисло-
вих теплиць (ΔCY)  на 1,6  кг/м2. У результаті порівняльного аналізу отриманого значення
ΔCY=1,6 кг/м2 з наявними показниками середньої врожайності українських промислових
тепличних господарств [13] встановлено, що її відносний приріст складає 6 % за рік. Таким
чином, підвищення точності вимірювальних каналів розробленого та реалізованого комп'ю-
теризованого вимірювача на 20 – 30 % відносно існуючих однокомпонентних вимірювачів
призводить до бажаного ефекту покращення врожайності українських аграрних господарств
на закритих ґрунтах у середньому з 26,7 кг/м2 до 28,3 кг/м2 за рік. Це досягається за рахунок
обґрунтування і розробки способів та реалізації засобів компенсації комплексних взаємних
впливів дестабілізуючих факторів на відповідні результати вимірювань заявленої групи
фізичних параметрів тепличних ґрунтів.

Задля вдосконалення технологічного процесу вирощування інтродукованих культур на
закритих ґрунтах потребують подальшого вирішення наступні пріоритетні задачі щодо пок-
ращення ефективності комп'ютеризованого вимірювача фізичних параметрів тепличних
ґрунтів з компенсацією дестабілізуючих впливів:

– розробка дослідного зразка польового вимірювача фізичних параметрів тепличних
ґрунтів з метою використання його в якості портативного модуля систем комплексної авто-
матизації промислових тепличних господарств;

– розширення функціонального забезпечення вимірювача з метою можливості вико-
нання більш об'єктивного прогнозу інтегрального стану ґрунтів за різних умов експлуатації;

– проведення комплексних досліджень дослідного зразка вимірювача, як модульної
складової автоматизованих систем крапельного поливу та регуляторів дозування кислотності
ґрунтів у виробничих умовах тепличних комплексів.

Вищезаявлені перспективні напрямки подальших досліджень дозволять розширити
набір функціональних можливостей досліджуваного комп'ютеризованого вимірювача з
метою його використання в якості портативного модуля автоматизованих систем різного
агрофізичного та геохімічного призначення.

Висновки
1. Розроблено програму та методику метрологічної атестації вимірювача, що дозволило

провести лабораторні випробування реалізованого макетного зразка вимірювача фізичних
параметрів тепличних ґрунтів в умовах виробничо-технологічної лабораторії та оцінити його
основні метрологічні характеристики.

2. Проведено лабораторні випробування розробленого макетного зразка вимірювача, на
підставі яких встановлено факт поліпшення точності комплексного вимірювання фізичних
параметрів тепличних ґрунтів за рахунок обґрунтування способів і реалізації засобів обліку
та компенсації взаємних дестабілізуючих впливів заявлених параметрів один на одного, що
дозволило покращити метрологічні характеристики досліджуваного вимірювача в цілому
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на 20 – 30 % у робочих умовах експлуатації відносно існуючих однокомпонентних аналогів.
3. Обґрунтовано напрямок можливого приросту врожайності тепличних культур на

закритих ґрунтах на 6 % (при P=0,95) відносно поточного значення з 26,7 кг/м2 до 28,3 кг/м2

за рік за рахунок використання розробленого вимірювача у виробничих умовах теплиць.
4. Сформульовано пріоритетні напрямки подальших досліджень, які полягають у

розширенні функціональних можливостей комп'ютеризованого вимірювача фізичних
параметрів тепличних ґрунтів з метою його використання в якості портативного модуля
автоматизованих комплексів різного агрофізичного і геохімічного призначення.
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И.С. Лактионов
ГВУЗ «Донецкий национальный технический университет»
Результаты экспериментальных исследований компьютеризированного измерителя
физических параметров тепличных почв с компенсацией дестабилизирующих влияний.
Разработана программа и методика метрологической аттестации макетного образца
измерителя физических параметров тепличных почвогрунтов с компенсацией
дестабилизирующих воздействий. На основании разработанной методики проведены



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

135

лабораторные испытания реализованного компьютеризированного измерителя. В
результате получены эмпирические характеристики преобразования исследуемого
измерителя и оценены его основные метрологические характеристики. Экспериментально
проверены теоретические модели относительно способов и алгоритмов компенсации
взаимных дестабилизирующих воздействий измеряемых параметров (влажность,
кислотность и температура) тепличных почвогрунтов на показатели точности
реализованного измерителя. Оценена эффективность исследуемого измерителя путем
расчета возможного значения прироста урожайности теплиц от повышения его точности.
Обоснованы приоритетные направления дальнейших исследований разработанного
компьютеризированного измерителя физических параметров тепличных почвогрунтов.
Ключевые слова: измеритель, экспериментальные исследования, тепличный почвогрунт,
физические параметры, дестабилизирующие воздействия.

I.S. Laktionov
Donetsk National Technical University
The experimental studies results of the computerized meter of the greenhouse soils physical
parameters with destabilizing influences compensation.
The computerized measuring instrument model sample of the industrial greenhouse soils physical
parameters with destabilizing influences compensation has been developed. Program and metho-
dology of the model sample measuring instrument metrological certification of the greenhouse soils
physical parameters has been developed. Based on the developed technique the implemented com-
puterized measuring instrument laboratory tests have been carried out. As a result, empirical trans-
formation characteristics of the test measuring instrument have been obtained and its main metro-
logical characteristics have been estimated. The previous theoretical models have been experimen-
tally verified. Techniques of accuracy improvement of the integrated measurement of greenhouse
soil moisture and acidity have been developed. They take into account mutual destabilizing effects
of the defined parameters and influence of soil temperature changes in the range from 10 to 30 °C.
The method has made it possible to improve the whole system metrological parameters by 20 – 30
% under the working greenhouse conditions. The methods and algorithms of the measured parame-
ters (humidity, acidity and temperature) mutual destabilizing influences compensation of the rea-
lized measuring \instrument accuracy indicators have been confirmed. The test measuring instru-
ment effectiveness has been evaluated by calculating the potential value growth in greenhouse
yields from increasing its accuracy. It provides comprehensive moisture, acidity and temperature
measurements with destabilizing effects compensation which allows its operation as a part of the
industrial greenhouse automation complex. Further research priority directions of the developed
computerized measuring instrument of the greenhouse soils physical parameters have been substan-
tiated.
Keywords: measuring instrument, experimental studies, greenhouse soils, physical parameters, des-
tabilizing effects.
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АНАЛІЗ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНОГО
ПЕРЕТВОРЮВАЧА ЧАСТОТНО-МОДУЛЬОВАНИХ СИГНАЛІВ

Розроблено математичну модель процесу алмазного шліфування зі застосуванням методу
непрямих вимірювань мікронерівностей поверхні деталі. Розроблено інформаційну техноло-
гію корегування подач шліфувального круга на основі методів безпосереднього цифрового та
покоординатного управління, ієрархічного принципу, непрямих вимірювань мікронерівностей
та різальної властивості круга, принципів децентралізації та розпаралелювання процесів
обробки вхідної інформації. На основі мінімізації квадратичного критерію якості з
використанням еталонних математичних моделей апаратних засобів з відомим запізненням
розроблено пристрої обробки сигналів. Розроблено інформаційно-вимірювальний пристрій,
що реалізує метод апаратної компенсації кінематичної похибки.
Ключевые слова: алмазне шліфування, пристрій, перетворення, мікронерівності, модель.

Вступ. Підвищення економічної ефективності технологічних процесів алмазного
шліфування (АШ) в умовах неповної інформації можливе при застосуванні методу непрямих
вимірювань мікронерівностей поверхні деталі на основі цифрової обробки сигналу девіацій
швидкості обертання круга [1, 2]. Інформаційна технологія 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 еталоном,
котрий встановлено програмою обробки партії деталей. Якщо амплітуда можливих
мікронерівностей перевищує рівень, який задано прийнятим «квалітетом» чистоти поверхні
деталі, то обчислювальний пристрій аналізує банк даних та формує сигнали коригування
подач. Як наслідок цього інформаційно-вимірювальна система (ІВС) забезпечує прогнозова-
ну якість поверхні деталі при АШ.

Апаратні засоби цифрової обробки частотно-модульованого сигналу складають:
первинний перетворювач (ПП), вимірювальний перетворювач (ВП) та обчислювальний
пристрій. Метою статі є розробка ефективних апаратних засобів та аналіз їхніх метрологіч-
них характеристик. Досягнення мети забезпечується розв’язанням таких завдань:

– математичне моделювання процесу АШ;
– розробка інформаційної технології корегування подач ШК;
– встановлення вимог щодо метрологічних характеристик вимірювального перетворю-

вача (ВМ);
– побудова відповідних апаратних засобів та визначення їхньої ефективності.
Розробка математичної моделі процесу алмазного шліфування. Режими різання

поверхні деталі задають поперечна та поздовжня подачі ШК. Тому їх застосовано у якості
вхідних сигналів при розробці математичної моделі процесу АШ. За вихідний сигнал
прийнята сила різання матеріалу заготівлі. З урахуванням динаміки процесу різання
матеріалу заготівлі, пружних деформацій кінематичної схеми верстату та лінійного зносу
алмазного інструменту отримано вираз для передатної функції [3]:

© Єнікєєв О.Ф.,Абрамська І.Б.,Суботін О.В., 2016
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де yрезK ,  – коефіцієнт передачі процесу різання матеріалу заготівлі по координаті y (Sпоп),
Ky – статична жорсткість конструкції верстату, bm – коефіцієнт демпфування верстату,

икK  – коефіцієнт зносу ШК, 1t  –  час прямої або зворотної ходи ШК, крt  –  час оберту ШК,
Wm – резонансна частота конструкції верстату.

Ця передатна функція пов’язує поперечну подачу ШК із радіальною складовою сили
різання. З урахуванням динаміки процесу різання матеріалу заготівлі та пружних деформацій
кінематичної схеми верстата отримано такий вираз для передатної функції [4]:
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де xрезK ,  – коефіцієнт передачі процесу різання матеріалу заготівлі по координаті x (Sпр),
Kx – статична жорсткість конструкції верстату.

Поперечну подачу ШК з урахуванням прямої та зворотної ходи подано таким сигналом
(для повздовжньої подачі подання аналогічне)
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Радіальна та тангенціальна складові сили різання матеріалу заготівлі ортогональні.
Тому на підставі лінійності перетворення Лапласа та з урахуванням теореми додавання
отримано таке рівняння для підсумовування цих складових сили різання

( ) ( ) ( ) ( ) ( )pSpWpSpWpF npnon
22

3
22

2 += . (4)

Сила різання матеріалу заготівлі утворює вплив, який є джерелом крутильних
коливань.  Вал разом із кругом подано механічною системою з одним ступенем волі.  Її рух
маси описується диференційним рівнянням другого порядку:

( ) ( ) ( ) ( )tMtttJ вkp =+¢+¢¢ jgjbj 11 , (5)

де крJ  – момент інерції ШК, 1b  – коефіцієнт демпфування, 1g  – крутильна жорсткість валу,
( ) ( )tRFtM в =  – вплив, R  – радіус ШК.

Після виконання процедури нормалізації та перетворень отримана передатна функція,
яка пов'язує девіації та силу різання матеріалу заготівлі:
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На основі виразів (1), (2), (5) та (6) складена схема комп’ютерного моделювання
процесу АШ (див. рис. 1). В результаті отримано графік девіацій швидкості обертання ШК у
межах його одного оберту (рис. 2). З аналізу сигналу девіацій встановлено, що його
амплітудне значення не перевищує 0,05 середнього періоду миттєвої швидкості обертання
ШК. Часову реалізацію девіацій визначаємо в результаті цифрової обробки частотно-
модульованого сигналу з малою глибиною модуляції.  Ця процедура достатньо складна та
потребує розробки апаратних засобів, які мають малий інтервал невизначеності навколо
номінальної характеристики перетворення.

Рисунок 1 – Схема комп’ютерного моделювання процесу АШ

Рисунок 2 – Вихідний сигнал моделі

Розробка інформаційної технології корегування подач ШК. Виконаємо структурне
перетворення математичної моделі процесу АШ шляхом переносу блоку W3(р) з її виходу на
входи поперечної та повздовжньої подач ШК. У результаті такого переносу передатні функ-
ції внесків подач до сигналу девіацій отримано в такому вигляді [5, 7, 8]
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Перехід до частотної області дає наступний вираз для сигналу девіацій швидкості
обертання ШК:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )WWW+WWW=WD 22
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22
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2
3 повзпоп SWWSWWw . (7)

Звідси, маємо вирази для дискретних частотних спектрів внесків:

( ) ( ) ( ) ( )WWW=WD поппоп SWW 13w  якщо 0=повзS ; (8)
( ) ( ) ( ) ( )WWW=WD повзповз SWW 23w  якщо 0=попS . (9)

Поперечна та повздовжня подачі ШК ортогональні.  Тому підсумовування внесків ви-
конано таким чином:

( ) ( ) ( )WD+WD=WD 222
повзпоп www . (10)

Звідси, маємо такий вираз:
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де повзпоп gg ,  – відповідно вагові коефіцієнти внесків подач до сигналу девіацій.
Комп’ютерним моделюванням отримано графіки внесків подач до сигналу девіацій

швидкості обертання ШК у межах одного оберту (див. рис. 3).

Рисунок 3 – Графіки внесків подач до сигналу девіацій:
1 – поперечної подачі, 2 – поздовжньої

На основі цих графіків встановлено вагові коефіцієнти поділу:
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На основі допускового контролю розроблено алгоритм формування подач ШК
обчислювальним пристроєм: часову реалізацію сигналу девіацій після нормалізації його
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параметрів подаємо обмеженим рядом Фур'є; визначаємо діюче значення сигналу девіацій;
нормовані значення подач одержуємо шляхом множення діючого значення сигналу девіацій
на відповідний ваговий коефіцієнт; аналізуємо банк даних і за потреби виконуємо коригу-
вання величин подач.

Розробка інформаційно-вимірювального пристрою. Почато з аналізу складових по-
хибки ПП [9]:

– похибка відновлення аналогового сигналу за дискретними відліками, яку визначено
для його частотного подання у такому вигляді:

%1001.0
8

10

1

40 å
=

W=
i

iв
td ; (13)

– кінематична похибка ПП, яку визначено на прикладі дослідження допусків на
виготовлення зубчастих коліс різного класу точності [4] та подано у табл. 1. Для оцінювань
кінематичної похибки авторами застосовано такий вираз

%100
m
m

к
D

=d , (14)

де mD  – допуск на кінематичну похибку зубчастого колеса, m  – модуль;
– динамічна похибка ПП.

Таблиця 1 – Чисельні дані кінематичної похибки
Клас точності ПП 4 5 6 7 8

кd , % 0.80 1.25 2.00 2.75 4.00
Похибка вимірювань девіацій, % 16.0 25.0 40.0 55.0 80.0

Данні табл. 1 дозволяють зробити висновок: вимірювання сигналу девіацій миттєвої
швидкості обертання потребують розробки технічних засобів для зменшення величини кіне-
матичної похибки ПП. Один з можливих шляхів розв’язування цієї задачі є виконання його
паспортизації. У результаті цього отримуємо поправки, які враховує ВП при визначенні сиг-
налу девіацій. До складу ВП також входить пристрій синхронізації з відповідним датчиком.

Для компенсації кінематичної похибки авторами пропонується метод багатоканальних
вимірювань інтервалів часу, які формуються одною рискою датчика та відповідають
повному оберту його вала. При такому методі вимірювань миттєвої швидкості обертання
ШК кінематична похибка не впливає на тривалість сформованих інтервалів часу.
Данні табл. 1 та цей висновок доводять коректність запропонованого методу.

Динамічна похибка ПП являє собою зрушення за часом дискретних відліків часової
реалізації девіацій, які виникають як наслідок кінематичної. Визначимо динамічну похибку
зрушень за часом дискретних відліків сигналу, який отримано у результаті комп’ютерного
моделювання процесу АШ (рис. 2). Подаємо цей сигнал у вигляді обмеженого ряду Фур’є.
Абсолютне значення динамічної похибки визначається таким чином [10]:

( ) ( )[ ]å
-

=

DD-+DD=D
1

0

1 z

i
смдин titi

z
wsw , (15)

де z  – кількість рисок ПП.
З точністю до величин другого порядку меншості відносно динамічної похибки

підсумок замінюємо інтегралом:
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( ) ( )[ ]dttt
Т

Т

смдин ò WD-W+WD=D
0

1
wsw , (16)

де W  – кругова частота першої гармоніки частотного подання сигналу девіацій;
смs  – середнє квадратичне відхилення часового зсуву дискретних відліків, яке визначаємо за

допомогою допуску на виготовлення ПП.
Для гармонійного сигналу вираз (16) після математичних перетворень стане

( ) ( )смсмi
i

iдин iiA
ssj

p
WW-=D sin5.0sin2

, . (17)

Звідси відносна динамічна похибка гармонійного сигналу має такий вигляд

( ) ( )смсмii ii ssj
p

d WW-= sin5.0sin2 . (18)

Динамічну похибку ПП визначимо з урахуванням внесків гармонійних складових до
сигналу девіацій швидкості обертання ШК

( )

å

å

=

== 10

1

2

10

1

2

i
i

i
ii

дин

A

Ad
d . (19)

Результати розрахунків динамічної похибки ПП подано у табл. 2.

Таблиця 2 – Чисельні дані динамічної похибки
Клас точності ПП 4 5 6 7 8

динd , % 3.1 4.8 7.4 9.9 14.1

Сутність методу апаратної компенсації кінематичної похибки полягає у наступному.
Вихідний сигнал ПП за допомогою лічильника та дешифратора перетворюється у декілька
імпульсних послідовностей, які відповідають моментам проходження біля чутливого елеме-
нту датчика одної риски та подаються на вхід відповідного каналу для вимірювань інтервалів
часу. Кількість цих каналів у складі пристрою визначається кількістю рисок ПП.

Апаратну реалізацію каналів для вимірювань проведено з використанням методу дис-
кретизації за часом. Усунення взаємних накладань вихідних сигналів каналів при їхньому
поєднанні у сигнал вимірювальної інформації для пристрою цифрової обробки виконується
за допомогою лічильників. Об’єм останніх та частота взірцевого генератора обираються та-
ким чином, щоб переповнення лічильника виконувалося за час трохи менший ніж середній
період імпульсної послідовності. При цьому з вимірювальної інформації кожного каналу ви-
ключається калібрований за тривалістю проміжок часу. Поєднання вихідних сигналів каналів
в сигнал вимірювальної інформації виконується за допомогою схеми АБО.

На підставі цього методу розроблено оригінальний пристрій для вимірювань миттєвої
швидкості обертання ШК (див. рис. 4), який описано в роботі [6]. На рис. 4 позначено:
N  –  кількість каналів для вимірювань;  Г –  взірцевий генератор;  Ф –  формувач коротких
імпульсів; ТА1,…, ТА4 – логічні схеми ТА; Nx – вихідний код; АБО1, АБО2 – логічні схеми
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АБО;  Т1,…,  Т3  –  тригера;  ДШ –  дешифратор;  ПП –  первинний перетворювач;  З –  лінія
затримки; Л1,…, Л4 – лічильники імпульсів.

Рисунок 4 – Пристрій компенсації кінематичної похибки

Пристрій для вимірювань має два канали, які вимірюють тривалість імпульсів прямого
та інверсного виходів Т1. Лічильники Л1 та Л2 формують калібровані проміжки часу. Сигнал
вимірювальної інформації для пристрою цифрової обробки сигналу миттєвої швидкості
обертання формує схема АБО2. Лічильник Л3 перетворює кількість імпульсів у цифровий
код. Блок Ф формує сигнал запису коду у регістр пристрою цифрової обробки та за
допомогою блоку З переводить Л3 до нульового стану.

Аналіз метрологічних характеристик пристрою. Виконуємо статистичну обробку
експериментальних даних. На рис. 5 подано гістограму розкиду вихідного коду пристрою.

Рисунок 5 – Гістограма розкиду вихідного коду пристрою
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Обсяг вибірки склав 151 вимірювання. Основні статистичні параметри такі:

4100.2 -×=Х ; 014248.0=s ; 0536.0=A ; 449.0-=E .

Рівняння згладженої кривої розкиду вихідного коду пристрою має вигляд

( ) s

s

x

exf
-

=
2
1

   при ( )04.0,04.0-Îx . (20)

Скористуємось інформаційним підходом для визначення похибки проведених
вимірювань з багаторазовими спостереженнями.

Для отриманого закону розподілу похибки маємо

( )
s

s
x

xf --= 2lnln . (21)

Звідси ентропія похибки запропонованого пристрою

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=÷

ø
öç

è
æ s

m

s
1

2ln ex
xH

п
. (22)

Ентропійний інтервал невизначеності вихідного коду пристрою

01465.0
1

==D s
m

s e . (23)

Висновок. Побудовано математичну модель процесу АШ. У результаті комп’ютерного
моделювання отримано сигнал девіацій швидкості обертання ШК у межах одного оберту.
Встановлено глибину модуляції частотно-модульованого сигналу швидкості та сформульо-
вано вимоги до метрологічних характеристик інформаційно-вимірювального пристрою. До-
ведено, що кінематична похибка виготовлення ПП суттєвим чином впливає на точність ви-
мірювань сигналу девіацій швидкості обертання ШК. Запропоновано та обґрунтовано метод,
який апаратно компенсує вказану похибку. Для компенсації кінематичної похибки запропо-
нований метод багатоканальних вимірювань інтервалів часу, які формуються однією рисою
датчика і відповідають повному обороту його вала. При такому методі вимірювань миттєвої
швидкості обертання шліфувального круга кінематична похибка не впливає на тривалість
сформованих інтервалів часу. Апаратну реалізацію каналів для вимірювання проведено з ви-
користанням методу дискретизації за часом. На основі частотного подання сигналу девіацій
визначено динамічну похибку ПП. Встановлено коректність запропонованого методу апара-
тної компенсації кінематичної похибки та на його основі розроблено інформаційно-
вимірювальний пристрій.

У результаті статистичної обробки дослідних даних з використанням інформаційного
підходу визначено ентропійну похибку пристрою та встановлено ефективність інформацій-
но-вимірювального пристрою.

Список використаної літератури
1. Еникеев, А.Ф. Оптимальное управление технологическим процессом алмазного шлифо-

вания / А.Ф. Еникеев. – Краматорск: ДГМА, 2001. – 160 с.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

144

2. Єнікєєв, О.Ф. Реалізація непрямих вимірювань мікронерівностей деталей для підви-
щення ефективності алмазного шліфування / О.Ф. Єнікєєв, Г.В. Соколовська,
Т.Л. Щербак // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ
НАН України. – 2012. – Вип. 62. – С. 41 – 48.

3. Еникеев, А.Ф. Анализ эффективности аппаратных средств управления поперечной
подачей шлифовального круга / А.Ф. Еникеев, Ф.М. Євсюкова, Л.А. Шишенко// Вестник
национального технического университета «ХПИ». – 2015. – № 4. – С. 132 – 137.

4. Допуски и посадки. Справочник. Часть 2/ [гл. ред. Мягков В.Д.] - Л.: Машиностроение,
1978. - с. 545 - 1032.

5. Борисенко, А.М. Аналіз динаміки дворівневої системи підвищення ефективності
алмазного шліфування / А.М. Борисенко, О.Ф. Єнікєєв, І.С. Зиков // Вісник Національно-
го технічного університету «ХПИ» «Математичне моделювання в техніці та
технологіях». – Харків, 2012. – № 2. – С. 34 – 43.

6. А.С. 1538679 СССР. МКИ G 01 M 15/00. Устройство для контроля неравномерности
вращения вала двигателя внутреннего сгорания / Б.Г. Марченко, А.Н. Борисенко,
А.Ф. Еникеев. Харьковский политехнический институт. – № 4428977; заявл. 23.05.88;
опубл. 15.09.89, Бюл. № 34.

7. Єнікєєв, О.Ф. Комп’ютерна система підвищення ефективності алмазного шліфування в
умовах неповної інформації / О.Ф. Єнікєєв // Інформаційні технології та комп’ютерна ін-
женерія. Міжнародний науково-технічний журнал ВНТУ. – 2014. – № 2. – С. 40 – 49.

8. Єнікєєв, О.Ф. Комп’ютерна система управління алмазним шліфуванням в умовах непов-
ної інформації /О.Ф. Єнікєєв //Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2014. –
№ 6. – С.15 – 24.

9. Єнікєєв О.Ф. Метрологічні характеристики перетворювача миттєвої швидкості обертан-
ня шліфувального круга при алмазному шліфуванні / О.Ф. Єнікєєв, О.В. Монченко,
Т.Л. Щербак // Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць ІПМЕ
НАН України. – 2012. – Вип. 63. – С. 42 – 48.

10. Горлач, А.А. Цифровая обработка сигналов в измерительной технике / А.А. Горлач,
М.Я. Минц, В.Н. Чинков. – К.: Техника, 1989. – 151 с.

References
1. Enikeev, A.F. (2001), Optimal'noe upravlenie tehnologicheskim processom almaznogo

shlifovanija [Optimum process control diamond grinding], DSMA, Kramatorsk, Ukraine.
2. Enikeev, A.F., Sokolovskaya G.V. and TL Shcherbakov T.L. (2012), «Implementation indirect

measurements of microscopic detail to improve the efficiency of diamond grinding», Modelyu-
vannya ta іnformacіjnі tekhnologії. Zbіrnik naukovih prac' ІPME NAN Ukraїni., № 62, рр. 41 –
 48.

3. Enikeev, A.F., Evsukova F.M. and Shyshenko L.A. (2015), «Analysis of the efficiency of the
hardware control cross feed grinding wheel», Vestnik nacional'nogo tekhnicheskogo universite-
ta «KhPI»., № 4, pp. 132– 137.

4. Mjagkov, E. (1978), Dopuski i posadki. Spravochnik. [Tolerances and landing. Directory.],
Engineering, Leningrad, Russia.

5. Borisenko, A.N., Enikeev A.F. and Zykov I.S. (2012), «The analysis of the two-tier system
efficiency of diamond polishing», Vіsnik Nacіonal'nogo tekhnіchnogo unіversitetu «KhPI»
«Matematichne modelyuvannya v tekhnіcі ta tekhnologіyah»., № 2, pp. 34 – 43.

6. Marchenko, B.G., Borisenko A.N. and Enikeev A.F. Kharkiv Polytechnic Institute (1989), Us-
trojstvo dlya kontrolya neravnomernosti vrashcheniya vala [Device for monitoring the shaft ro-
tation non-uniformity], State Register of Patents of USSR, Moscow, USSR,
Pat. № 1538679.

7. Enikeev, A.F. (2014), «Computer system efficiency diamond grinding under conditions of in-



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

145

complete information», Іnformacіjnі tekhnologії ta komp’yuterna іnzhenerіya. Mіzhnarodnij
naukovo-tekhnіchnij zhurnal VNTU., № 2, pp. 40 – 49.

8. Enikeev, A.F. (2014), «Computer Control diamond grinding under conditions of incomplete
information», Vіsnik Vіnnic'kogo polіtekhnіchnogo іnstitutu., № 6, pp.15 – 24.

9. Enikeev, A.F., Monchenko A.V. and Shcherbakov T.L. (2014), «Metrological characteristics of
the converter instantaneous speed of rotation of the grinding wheel with diamond grinding»,
Modelyuvannya ta іnformacіjnі tekhnologії. Zbіrnik naukovih prac' ІPME NAN Ukraїni.,
№. 63, рр. 42 – 48.

10. Horlatch, A.A., Mynts M.J. and Chynkov V.N. (1989), Cifrovaya obrabotka signalov v
izmeritel'noj tekhnike [Digital signal processing in measurement technology], Tehnika, Kiev,
Ukraine.

Надійшла до редакції: Рецензент:
07.04.2016 д-р техн. наук, доц. Вовна О.В.

А.Ф. Еникеев, И.Б. Абрамская
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта,
О.В. Субботин
Донбасская государственная машиностроительная академия
Анализ метрологических характеристик измерительного преобразователя частотно-
модулированных сигналов. Разработана математическая модель процесса алмазного шли-
фования с применением метода косвенных измерений микронеровностей поверхности дета-
ли. Разработана информационная технология корректировки подач шлифовального круга на
основе методов непосредственного цифрового и покоординатного управления, иерархиче-
ского принципа, косвенных измерений микронеровностей и режущих свойств круга, принци-
пов децентрализации и распараллеливания процессов обработки входящей информации. На
основе минимизации квадратичного критерия качества с использованием эталонных мате-
матических моделей аппаратных средств с известным запаздыванием разработаны уст-
ройства обработки сигналов. Разработано информационно-измерительное устройство,
реализующее метод аппаратной компенсации кинематической погрешности.
Ключевые слова: алмазное шлифование, устройство преобразования, микронеровность,
модель.

A.F. Enikeev, I.B. Abramsky
Ukrainian State Academy of Railway Transport,
O.V. Subotin
Donbass State Engineering Academy
Analysis of metrological characteristics of the transmitter of frequency-modulated signals.
The aim of this study is to develop effective hardware and to analyze its metrological characteris-
tics. Information speed signal processing technology consists of computational procedures: the se-
lection of signal deviations and presenting its limited Fourier series; determining the current value
and its comparison with the standard. A mathematical model of the process of diamond grinding to
improve the economic efficiency of technological processes of diamond grinding under conditions
of incomplete information is considered. For this purpose, the method of indirect measurements of
the microscopic irregularities of surface of the part based on digital processing of deviations of
wheel rotation speed signal is offered. Hardware processing digital frequency-modulated signal
are: transducer, the transducer and the computing device that analyzes the database and generates
correction signals innings. As a result of computer simulation of signal deviations rotational speed
of the grinding wheel within one revolution was obtained. The peak value of deviations does not
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exceed 0.05 instantaneous average period of the rotation speed of the grinding wheel. Hardware
was developed, which have a small uncertainty interval around the nominal frequency characteris-
tic. An information technology of adjustment of the grinding wheel was developed on the basis of
direct digital and wise management, the hierarchical principle, indirect measurements of the mi-
croscopic irregularities and cutting properties of the circle, decentralization and parallelization. It
is proved that the kinematic error of the primary converter manufacturing significantly affects the
accuracy of the measurement signal deviations rotational speed of the grinding wheel. With this
method of measuring the instantaneous speed of rotation of the grinding wheel kinematic error does
not affect the duration of the time intervals generated. Hardware implementation for the measure-
ment channels was carried out using the method of sampling time. On the basis of minimizing the
quadratic criterion of quality with the use of standard mathematical models of hardware with a
known delay a signal processing device was developed. An information-measuring device was de-
veloped that implements the method of hardware compensation of the kinematic error.
Keywords: diamond grinding, converting apparatus, microroughnesses, model.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

ДАННЫХ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ КАТЕГОРИЙ

Разработана категория информационных систем для интеллектуальной обработки данных,
выполнено ее представление в виде коммутативной диаграммы, что позволило построить
математическую модель обобщенных процессов получения и преобразования данных в таких
системах на высоком уровне абстракции. Определены минимально необходимые преобразо-
вания данных и моделей, перечень и последовательность которых определяется топологи-
ческими свойствами категории на основе объективных критериев в процессе субъективного
концептуального моделирования. Для формализации моделей различных видов и на основе
различного математического аппарата применены методы теории моделей. Выполнено
типовое представление модели, которую необходимо извлечь из данных на основе их
интеллектуальной обработки.
Ключевые слова: информационная система, интеллектуальная обработка данных,
математическая модель, теория категорий, теория моделей.

Общая постановка проблемы. Организационно-технические системы (ОТС),
функционирующие в различных предметных областях и на различных этапах проектирова-
ния, создания и распределения изделий и услуг, сформированные в виде производственных
участков и технологических линий, конструкторских и планово-финансовых бюро, учебных
заведений и подсистем массового обслуживания, – являются сложными системами, состоя-
щими из подсистем как организационного, так и технического (технологического) характе-
ра [1 – 3]. Эти подсистемы имеют различную природу функционирования и различные мето-
ды взаимодействия и обмена материальными потоками и потоками данных, что
затрудняет аналитическое моделирование их работы и оптимизацию для достижения сис-
темного эффекта. Кроме того, характерным для таких систем является вхождение в их состав
активных элементов, – людей, которые являются интеллектуальными агентами и лицами,
принимающими решения по организации и реализации производственной деятельности [2,3].

В настоящее время обеспечение эффективной работы ОТС невозможно без широкого
внедрения компьютеризированных информационных систем (КИС), которые организованы
на основе баз и хранилищ данных со структурой, близкой к оптимальной. Такие КИС
должны обеспечивать не только оперативный учет данных о деятельности ОТС, а и, в
большей мере, информационную поддержку плановой, проектной, конструкторской и других
видов деятельности, связанных с принятием решений и генерацией управляющих воздейст-
вий на элементы ОТС, для достижения требуемого системного эффекта и минимизации
затрат ресурсов. Эффективность информационной поддержки должна обеспечиваться за счет
предоставления активным элементам ОТС (аналитикам и лицам, принимающим решения)
моделей функционирования предметных областей в виде математических зависимостей,
правил, деревьев решений, тенденций развития, которые извлекаются из накопленных
данных в рамках корпоративных или глобальных информационных сетей.

© Сагайда П.И., 2016
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В настоящее время, в условиях быстрого развития таких направлений интеллектуаль-
ной обработки данных (ИОД), как On-Line Analysis Processing, или OLAP (на основе визуа-
лизации агрегированных данных), Data Mining и Data Science (на основе методов математи-
ческой статистики, Machine Learning и искусственного интеллекта) [4], недостаточно
развиты теоретические основы создания информационных систем для 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 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. Необхо-
дима разработка принципов организации КИС для ИОД с интегрированными базами знаний
и хранилищами данных, создаваемыми и используемыми на основе онтологического
подхода [5] 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
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.

Постановка задач исследования. Целью работы является повышение качества и опе-
ративности проектирования и реализации компьютеризированных информационных систем
для интеллектуальной обработки данных, организованных с использованием методов инже-
нерии знаний, за счет разработки математической модели функционирования таких систем.

Для максимального обобщения на данном (концептуальном) этапе моделирования бу-
дем использовать в качестве математического аппарата теорию категорий [6, 7] и теорию
моделей [8]. Такой подход позволит с единых математических позиций представить данные,
знания, процессы и инструменты их обработки и преобразования. Преимуществом подхода
теории категорий к моделированию по сравнению с теоретико-множественным подходом,
является анализ не объектов, а процессов их преобразований, т.е. сетей взаимосвязей между
группами и пространствами [9, 10], 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 [11]. С по-
мощью теории категорий, на основе топологических шаблонов отношений между объектами,
докажем допустимость и необходимость преобразований в информационном канале КИС.
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Некоторые коммутативные диаграммы теории категорий как топологические
шаблоны для концептуального математического моделирования. Рассмотрим некоторые
определения, которые далее будут использованы при моделировании. Для категории A  с
объектами X  и Y  объект YX ´  с двумя морфизмами YYXX pp ¾®¾´¾¾¬ 21  называют про-
изведением (product),  если для любого данного объекта Z  и морфизмов XZ:x ® ,

YZ:y ®  есть уникальный морфизм YXZ ´®:a  такой, что xp =ao1  и yp =ao2 , где o  -
композиция морфизмов. В теории категорий существование и уникальность морфизма a
доказана, и, соответственно, получаем коммутативную диаграмму, приведенную на рис. 1.

      а) б)
Рисунок 1 – Коммутативная диаграмма для морфизмов product (а) и co-product (б)

Для категории множеств SET морфизм a  обозначим как набор ( )yx,  подобъектов
категории (т.е. элементов множеств X  и Y ),  т.е.  для этой категории product соответствует
декартову произведению объектов.

Также для категории A  определена сумма 21 XX +  (co-product) двух объектов 1X  и

2X  с двумя морфизмами-инъекциями 2211
21 XXXX ii ¾¾¬+¾®¾  такими,  что для любого

данного объекта Z  и двух морфизмов ZX:f ®1  и ZX:g ®2  есть уникальный морфизм
ZXX: ®+ 21a , что дает коммутативную диаграмму, представленную на рис. 1.

Существует также уникальный морфизм XXX ®+Ñ : , называемый co-diagonal,
порождающий коммутативную диаграмму, приведенную на рис. 2.

а) б)
Рисунок 2 – Коммутативная диаграмма для морфизма co-diagonal (а) и

комплекса pushout (б)

Комплекс pushout, или ко-декартов квадрат, для двух морфизмов BA: ®a  и
CA:f ®  есть объект D ,  и два морфизма DB:d ®1  и DC:d ®2 , таких, что порождают

коммутативную диаграмму, приведенную на рисунке 2, и для всех объектов D¢  с морфизма-
ми DX:d ¢®¢ 11  и DC:d ¢®¢2  существует уникальный морфизм DD:d ¢®¢ .
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Концептуальное моделирование функционирования КИС для ИОД на основе
коммутативных диаграмм теории категорий. С учетом необходимости соблюдать выше-
указанные структурные и топологические зависимости, и на основании результатов прове-
денного ранее системного анализа, было выполнено определение категории CISforKDD для
предметной области данного исследования, как объектов, так и морфизмов между ними, что
позволило определить необходимые преобразования между объектами для достижения целей
функционирования КИС для ИОД. Подход в рамках теории категорий позволил абстрагиро-
ваться от внутренней структуры отдельных объектов категории CISforKDD и физического
смысла морфизмов, отображающих объекты друг на друга, и позволил определить мини-
мально необходимые преобразования данных и моделей, перечень и последовательность ко-
торых определяется топологическими свойствами категории.

Введем обозначения для объектов категории: areaX  – «Проблемная область КИС (ини-

циальный объект категории)», methodX  – «Метод измерения», deviceX  – «Прибор измере-
ния», signalX  – «Измерительный сигнал», messageX  – «Сообщение («сырые» данные)»,

scaleX  – «Формат представления (шкала)», resultX  – «Результат измерения», warehouseX  –

«Хранилище данных», selectX  – «Выборка данных», featuresX  – «Набор признаков (столб-

цов)», orderX  – «Информативность признаков для теории (порядок)», theoryX  – «Теория на

основе данных», elmoX ¶  – «Модель на основе данных», negativeX  – «Отрицательная диа-

грамма», positiveX  – «Положительная диаграмма», relevantX  – «Оценка релевантности моде-

ли», forecastX  – «Прогноз», solutionX  – «Решение», displayX  – «Отображение (терминальный

объект категории)».
Для морфизмов, отображающих один объект категории на другой, введем обозначения

в виде ebm - , где b  – первый символ нижнего индекса инициального объекта, участвующего
в морфизме,  а e  - первый символ нижнего индекса объекта-образа. При этом смысл введе-
ных отображений с точки зрения функционирования КИС для ИОД, там, где они понятны из
результатов предыдущего системного анализа, специально оговаривать не будем. Коммута-
тивная диаграмма для категории CISforKDD, без обозначения вводимых морфизмов, приве-
дена на рисунке 3. На диаграмме выделены топологические шаблоны с необходимо прису-
щими им морфизмами. Полученная модель позволяет пополнять как компонент объектов ка-
тегории, так и компонент морфизмов категории, расширяя и углубляя понимание происхо-
дящих в КИС для ИОД процессов.

В данный момент на этой модели определены следующие свойства морфизмов. В
категории CISforKDD определены произведения (products), первое из которых описывает
процессы измерения и получения сведений о проблемной области работы КИС для ИОД:

device
ds

devicemethodsignal
ms

method XXXXX ¾¾¾ ®¾´=¾¾¾ ¾¬ -- mm , sadama ; --- = mmm ,

где морфизм sa-m  является эпиморфизмом и описывает отображение объекта «Проблемная
область КИС» на объект «Измерительный сигнал» (сюръекцию, т.к. элементы множества по-
добъектов проблемной области могут быть представлены различными наборами измеренных
сигналов).

Такое отображение signalareasa XX: ®-m  в терминах теории измерений можно на-
звать протоколом измерительной процедуры. Процесс получения измерительных сигналов,
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которые формируют поток входных данных для КИС, является категориальным аналогом
декартового произведения используемых устройств для измерения и методов оценивания
физических или иных параметров проблемной области. В качестве таких устройств могут
быть, в том числе и эксперты, тогда среди методов получения сигналов могут быть четкие
бальные оценки, результаты парного сравнения, и нечеткое оценивание с помощью лингвис-
тических переменных и их термов. Уже на этом этапе моделирования подход на основе
теории категорий выявляет свое преимущество за счет представления процессов, в данном
случае процесса измерения и получения данных для КИС, в самом общем виде [12,13].

Рисунок 3 – Коммутативная диаграмма для объектов и морфизмов категории
CISforKDD с указанием топологических шаблонов

Для рассматриваемой модели также верны следующие представления:

result
rm

resultscalemessage
sm

scale XXXXX ¾¾¾ ®¾´=¾¾¾ ¾¬ -- mm , (product)

messagesignalmsrmsm XX:; ®= --- mmm ,

features
fo

featuresselectorder
so

select XXXXX ¾¾¾ ¾¬+=¾¾ ®¾ -- mm , (co-product)

где морфизм theoryjorderto XX:
Jj

®
Î

- Cm  учитывает существование набора J  подходов в

определении информативности признаков и, соответственно, порядка использования
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параметров в формируемой теории (гипотезе) о взаимозависимости параметров проблемной
области.

Приложение теории моделей для описания процесса ИОД. Следующим по порядку
обсуждения фрагментом разработанной категории являются ее объекты и морфизмы,
определяемые в теории моделей. Теория моделей как часть формальной логической теории
имеет важные приложения [8,14]. Например, некоторые части алгебры могут рассматривать-
ся как части теории моделей. Различие между алгебрами и теорией моделей состоит в том,
что в теории моделей внимание уделяется также роли языка, в алгебре же языком часто
пренебрегают. Использование в данном исследовании теории моделей позволило обобщенно
представить любую математическую обработку массива данных в хранилище КИС. Массив
частично агрегированных данных в КИС представляет собой решетку подмножеств на
упорядоченном по отношению включения множестве, которое для наглядности можно
представить многомерным параллелепипедом в признаковом пространстве проблемной
области. Обобщение на основе теории моделей включает и интеллектуальную обработку
данных, так как она связана с упорядочением цепочек моделей и определением эквивалент-
ности конструируемых теорий и их моделей. Выполним такое обобщение для извлекаемых
из данных моделей с помощью понятий языка, теории, модели, фильтра [14].

Любую теорию, которая описывает предполагаемые зависимости между признаками
(параметрами) проблемной области, можно описать с помощью многосортной алгебры (мно-
госортной предикатной логики), базирующейся на понятии многосортного языка J , с помо-
щью которого можно описывать поведение сложных отношений между объектами различ-
ных типов. В синтаксисе языка эти различные типы объектов представлены переменными
различных сортов.

Введем абстрактное множество сортов Ψ . Любая последовательность n,...,ii1  сортов
из Ψ  называется типом. Формальный язык J  многосортной логики предикатов состоит из
переменных ,...xi  различных сортов ΨÎi , констант ,...ui  различных сортов ΨÎi , предикат-
ных символов ,...Q,P различных типов, и функциональных символов ,...g,f  различных ти-
пов. Чтобы учитывать, какие сорта переменных могут занимать данное место в формуле,
введем тип i , определяемый сортом ΨÎi . Тогда структура D  языка J  многосортной ло-
гики предикатов определяется так:

{ } ,...u...,f,...,P,|D DDDΨD Î= ii ,

где iD  – непустые подмножества, отвечающие сортам ΨÎi . В рамках такого представления
модели, которые мы должны получить в ходе интеллектуальной обработки данных, являются
структурами D  для данного языка J . Посредством их мы интерпретируем термы так, что
каждому терму t  присваивается элемент ( ) Dt ÎD  и каждой формуле A  присваивается зна-
чение истинности ( ) [ ]10,A ÎD  (в общем случае для нечеткой логики). Свойство компактно-
сти, обоснованное в теории моделей, позволяет характеризовать бесконечный объект средст-
вами конечных объектов, что позволяет значительно упростить различные вероятностные
методы.

Модель D  является элементарной подмоделью модели D¢ , DD ¢p если каждая формула
A ,  выводимая из D¢ ,  также выводима из D  [14]. Расширением модели D  является такая
модель DD , что:

{ }Î= d|,D dDD ,
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т.е.  мы добавляем в D  константы ( )DJdÎ , являющиеся именами для всех элементов D .
Диаграммой модели D  называется множество DD  атомарных утверждений B  или их отри-
цаний BØ , ( )DJFBÎ ,  верных в DD . Подмножество неотрицаемых утверждений называют
положительной диаграммой модели, а подмножество отрицаний – отрицательной диаграм-
мой модели. Множество моделей { }xaa <|D , где x  - некоторое ординальное число, называ-
ется элементарной цепочкой моделей, если ba DD p  для любого xba << .

Важным методом в теории моделей является конструкция моделей с помощью фильт-
ров [8,14]. Фильтр может быть определен как подмножество решётки, удовлетворяющее оп-
ределённым условиям. Взятие такого подмножества для множества моделей, которые стро-
ятся по результатам обработки данных в КИС для ИОД, отражает происходящие при интел-
лектуальной обработке данных процессы, связанные с извлечением моделей различных ви-
дов и на основе различного математического аппарата из одних и тех же выборок данных и
наборов признаков, а также из различных их расширений и подмножеств. Кроме того, воз-
можно выполнение цепочек преобразований получаемых моделей друг в друга (например, в
ходе последовательного выполнения факторного анализа данных, корреляционного анализа,
регрессионного и т.п.).

Возьмем множество полученных в ходе ИОД моделей { }ID Îi|i  языка J , где I  – неко-
торое индексное множество и FÎF  - фильтр. Новая модель FD  строится следующим обра-
зом. Возьмем декартово произведение носителей iD  из соответствующих моделей iD , IÎi :

Õ=
ÎIi

iDD .

Для элементов ( ) IÎ= i|dd i , где ( )id  является i -й компонентой Dd Î , и фильтра
FÎF  определено, что: ( ) ( ){ } Fdd|id~d ii =¢=ÎÛ¢ I , где ~ - отношение эквивалентности в

D . Таким образом, фильтр, например, обеспечивает группирование кортежей в хранилище
данных по эквивалентности значений в отдельных полях. Получаем фактор-множество (т.е.
множество всех классов эквивалентности заданного множества) для носителя модели:

|~DDD
F

iF =Õ= .

Окончательно новая модель FD , полученная в результате применения фильтра FÎF ,
определяется как структура языка J :

,...u,...,f,...,P,D
FFF DDDF

F
iF ==ÕDD .

Типовое представление модели, извлекаемой из массива данных,  с  использова-
нием теории категорий. Рассмотрим с помощью теории категорий типовое представление
модели, которую необходимо извлечь из данных на основе их интеллектуальной обработки.
Для этого рассмотрим пространство вещественных чисел R , на котором в общем случае ис-
комая модель должна быть определена, и соответствующие морфизмы для категории SET в
виде всех функций из R  в R  [15]. Эта категория обладает co-product (суммой) со строгой ас-
социативностью. Пусть в общем случае мы строим модель функционирования проблемной
области в виде ( ) ( )xhyxhyx 21 else thenif ==£a . Вначале определим следующий мор-
физм, который позволяет осуществить тестирование значения независимой переменной x :
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( )
( ) .x,xx

x,xx
:testx

a
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a
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Далее проведем последовательные преобразования с учетом изложенных выше
определений и обозначений, примененных для рассматриваемой категории:
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Для данного преобразования выполняется коммутативная диаграмма, приведенная
на рисунке 4 и указывающая на альтернативное выполнение отображения с помощью
морфизмов f  или g .

Рисунок 4 – Коммутативная диаграмма для морфизмов 11 YX:f ® , 22 YX:g ®
и уникального морфизма ( ) 2121 YYXX:gf +®++=à

где Ñ  – обозначение коммутативной диаграммы морфизмов для комплекса co-diagonal,
приведенного на рис. 2.

Аналогичным образом можно представить приложение теории категорий при формали-
зации любой кусочно-определенной функции в рамках модели проблемной области, конст-
руируемой по результатам интеллектуальной обработки данных. Применение в коммутатив-
ной диаграмме, приведенной на рисунке 3, комплекса морфизмов pushout концептуально
представляет процесс отображения результатов проверки адекватности полученных моделей
и прогнозирования с помощью этих моделей для поддержки принятия решений аналитиком,
использующим КИС для ИОД. Использованный топологический шаблон представляет
отображение результатов ИОД средствами человеко-машинного интерфейса КИС. Таким
образом, изложение результатов исследования с применением математического аппарата
теории категорий и теории моделей логически завершено.

Выводы.
1. Разработанная категория информационных систем для интеллектуальной обработки

данных, ее представление в виде коммутативной диаграммы позволили выполнить модели-
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рование обобщенных процессов получения и преобразования данных в компьютеризирован-
ных информационных системах на высоком уровне абстракции, в виде наиболее общего
представления математической модели.

2. Подход в рамках теории категорий дал возможность абстрагироваться от внутренней
структуры отдельных объектов разработанной категории и физического смысла морфизмов,
отображающих объекты друг на друга, и позволил определить минимально необходимые
преобразования данных и моделей, перечень и последовательность которых определяется
топологическими свойствами категории. Это обеспечило введение объективных критериев в
процесс субъективного, по сути, концептуального моделирования. Также на основе теории
категорий было выполнено типовое представление модели, которую необходимо извлечь из
данных на основе их интеллектуальной обработки.

3. Применение теории моделей в ходе моделирования компьютеризированных инфор-
мационных систем для интеллектуальной обработки данных позволило в общем виде пред-
ставить процессы, связанные с извлечением моделей различных видов и на основе различно-
го математического аппарата из различных выборок данных и наборов признаков, а также
для различных их расширений и подмножеств. Такой подход дал возможность обосновать
допустимость выполнения цепочек преобразований получаемых моделей друг в друга, что
для конкретных реализаций информационных систем обеспечивает последовательное и па-
раллельное проведение анализа данных с использованием различного инструментария для
поддержки принятия решений по управлению предметной областью.
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П.И. Сагайда
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Математичне моделювання комп'ютеризованих інформаційних систем для  інтелек-
туальної обробки даних на основі теорії категорій. Розроблено категорію інформаційних
систем для інтелектуальної обробки даних, виконано її подання у вигляді комутативної
діаграми, що дозволило побудувати математичну модель узагальнених процесів одержання
й перетворення даних у таких системах на високому рівні абстракції. Визначені мінімально
необхідні перетворення даних і моделей, перелік і послідовність яких визначається тополо-
гічними властивостями категорії на основі об'єктивних критеріїв у процесі суб'єктивного
концептуального моделювання. Для формалізації моделей різних видів і на основі різного
математичного апарата застосовані методи теорії моделей. Виконано типове подання
моделі, яку необхідно витягти з даних на основі їхньої інтелектуальної обробки.
Ключові слова: інформаційна система, інтелектуальна обробка даних, математична
модель, теорія категорій, теорія моделей.

P.I. Sahaida
Donetsk National Technical University
Mathematical Modeling of Computerized Information Systems for Knowledge Data Discovery
Based on the Category Theory. The aim is to improve the quality and efficiency of the design and
implementation of computerized information systems for knowledge data discovery, organized using
knowledge engineering methods, through the development of the mathematical functioning model of
such systems. The developed category of information systems for knowledge data discovery, its
representation in the form of a commutative diagram allowed performing generalized modeling of
data reception and conversion processes into computerized information systems at a high level of
abstraction, as the most general representation of a mathematical model. The approach in the
framework of category theory made it possible to ignore the internal structure of individual objects
in the developed category and the physical meaning of morphisms that map objects at each other,
and allowed to determine the minimum necessary data conversion and model list and sequence that
is determined by the topological properties of the category. This ensured the introduction of objec-
tive criteria to subjective process, in fact, conceptual modeling. Also based on category theory typi-
cally representation of the model was carried out, which must be drawn from the data on the basis
of their intellectual processing. Application of the model theory in the modeling of computerized
information systems for knowledge data discovery allowed in general view to represent occurring
during knowledge data discovery processes associated with the extraction of models of various
types and based on various mathematical apparatus from different data samples, and feature sets,
as well as for a variety of their extensions and subsets. This approach made it possible to substan-
tiate the admissibility of the implementation chain of transformations derived models into each oth-
er, which ensures consequent and parallel analysis of data using various tools to support decision-
making on the subject area management for the concrete implementation of information systems.
Keywords: information system, knowledge data discovery, mathematical model, category theory,
model theory.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В РУДНИЧНОЙ АТМОСФЕРЕ ШАХТ

Разработана модель оптического измерителя концентрации углекислого газа в рудничной
атмосфере. При проведении исследований выполнены оценки отношения сигнал/шум опти-
ческого измерителя. Для получения необходимого отношения сигнал/шум при минимальном
измеряемом значении концентрации углекислого газа (±0,10 об.%) необходимо обеспечить
длину трассы оптического канала измерителя от 3,2 до 3,6 см. Рекомендуемое значение
длины трассы 3,4 см, при котором отношение сигнал/шум выходного сигнала измерителя
составляет не менее 2,5, что позволяет выполнять измерения концентрации углекислого
газа с величиной погрешности не более ± 0,08 об.%, при доверительной вероятности 0,95, в
диапазоне от 0 до 2,0 об.%, что полностью удовлетворяет регламентируемым требованиям.
Ключевые слова: оптический измеритель, длина трассы, концентрация, углекислый газ,
сигнал/шум, погрешность измерений.

Общая постановка проблемы. Нормативными документами, регламентирующими
порядок контроля за газовой обстановкой в рудничной атмосфере, являются Правила
безопасности [1, 2]. Эти правила распространяются на все виды рудничных работ и устанав-
ливают нормы содержания оксида (СО) и диоксида (СО2) углерода в рудничной атмосфере.
В документах установлены значения предельно-допустимых концентраций СО в действую-
щих выработках, величина которой составляет 0,0017 об.%, а СО2 – 0,5 об.%.

Для измерительного контроля концентрации СО в существующей системе УТАС
(унифицированная телекоммуникационная система диспетчерского контроля и автоматизи-
рованного управления горными машинами и технологическими комплексами) используется
датчики оксида углерода серии ТХ3241 и ТХ3241Ц [3]. Данные датчики предназначены для
контроля содержания оксида углерода в окружающей атмосфере шахтных выработок и на
поверхности. Диапазон измерений объемной концентрации оксида углерода составляет от 0
до 200 ppm (от 0 до 0,02об. %). Для измерения концентрации СО2 в УТАС используется
инфракрасный датчик типа ПМ5311.01Ц [4], который предназначен для контроля
концентрации СО2 в атмосфере шахтных выработок и на поверхности. Диапазон измерений
объемной концентрации СО2 составляет от 0  до 2 об.%, при этом величина основной
абсолютной погрешности измерения не превышает ± (0,1 + 0,04 СCO2) об.% [4]. Быстродейст-
вие используемых в системе УТАС датчиков как термохимических (СО), так и инфракрас-
ных (СО2) составляет более 10 с. Повышение их быстродействия возможно только путем
использования методов цифровой обработки выходных сигналов измерителей.

Для обеспечения безопасности ведения горных работ в условиях шахт необходимо
повысить оперативность и точность измерительного контроля концентрации газовых компо-
нент. В значительной степени эту проблему можно решить с использованием новейших
систем оптического контроля концентрации газов в горных выработках. Развитие имеющих-
ся методов и создание новых подходов к заявленным измерениям позволит разработать и
реализовать серийные измерители концентрации газов, позволяющие выполнять измери-
тельный контроль в on-line режиме с необходимыми метрологическими характеристиками.
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Постановка задач исследования. Целью работы является повышение точности
оптического измерительного преобразователя концентрации углекислого газа в рудничной
атмосфере шахт путем повышения отношения сигнал/шум, за счет выбора длины оптическо-
го измерительного канала, что позволит уменьшить величину основной погрешности
измерения концентрации углекислого газа при сохранении быстродействия измерителя.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:

– разработать математическую модель оптического измерительного преобразователя
концентрации углекислого газа;

– провести исследования разработанной математической модели для оценки отношения
сигнал/шум оптического измерительного преобразователя;

– разработать рекомендации к выбору длины оптического измерительного канала
разрабатываемого измерителя концентрации углекислого газа.

Результаты разработки и исследований. Для получения характеристик преобразова-
ния быстродействующего оптоэлектронного измерительного канала концентрации
углекислого газа в атмосфере угольных шахт выполнен учет информативного параметра –
концентрации диоксида углерода (ССО2, об.%) и дестабилизирующих факторов – конструк-
тивных параметров оптико-абсорбционного измерительного канала.

Принцип измерения базируется на поглощении оптического излучения в оптическом
канале (ОК) и описывается законом Бугера-Ламберта-Бера [5], который связывает
интенсивность поглощения (IВЫХ ОК) с длиной пути (l) и концентрацией измеряемого газового
компонента (ССО2) и описывается следующим выражением:

( ) ( ) ,,,,, 2,,
2

lCРТK
ОКВХСООКВИХ

МСОеIlРТCI ××-×= ll (1)

где IВХ ОК и IВЫХ ОК, Вт/срад – интенсивности входного и выходного потоков оптического из-
лучения в ОК; ССО2 М, моль/см3 – молярная концентрация газового компонента в измеритель-
ном канале; l, м – толщина анализируемого слоя, значение которой равно длине ОК;
К(l,Т,Р) – коэффициент сечения спектра поглощения оптического излучения газовым
компонентом, величина которого зависит от температуры (Т) и давления (Р) газовой смеси.

Авторами на основе экспериментальных данных о молекулярном поглощении сечения
спектра углекислого газа [6] разработана математическая модель, описывающая
коэффициент сечения спектра поглощения оптического излучения (К(l,Т,Р)).
Математическое ожидание относительного отклонения экспериментальных значений от
результатов моделирования, которые приведены в работе [7], не превышает ±3%, что
подтверждает адекватность разработанной модели сечения спектра.

Для выбора конструктивных параметров ОК рекомендуется использовать комплексный
параметр оптической плотности измерительного каналу (DСО2), который определяется по
следующей функциональной зависимости:

( ) ( ) .,,,,,, 222 lСPTKlРТСD МСОСОСО ××= ll (2)

При измерении объемной концентрации углекислого газа (ССО2 об%, об.%) осуществляет-
ся пересчет из объемной в молярную (ССО2 М, моль/см3) концентрации [8]:

( ) ,10
100

,, 62
%222

-×
××
×

==
TR

PСPTССС СО
обСОСОМСО (3)

де Т и Р – температура и давление газовой смеси; R, Дж/(моль·К) – универсальная газовая
постоянная.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

160

Оптическая плотность анализируемой газовой смеси для определения объемной
концентрации газа рассчитывается по формуле:

( ) ( ) ( ) .,,,,,,,, 2222 lPTССPTKlРТСD СОМСОСОСО ××= ll (4)

При использовании формул (1), (2) и (4) определен коэффициент передачи оптического
канала ТПР, который равен отношению интенсивности выходного (IВЫХ ОК) ко входному
(IВХ ОК) оптических потоков ОК:

( ) ( )( ).,,,,exp,,,, 222 lРТСDlРТСТ СОСОСОПР ll -= (5)

При анализе формулы (5) установлено, что коэффициент передачи оптического канала
является нелинейной функцией пяти переменных, три из которых (ССО2, Т, Р) характеризуют
состояние рудничной атмосферы, l, мкм – длина волны спектральных линий поглощения
углекислого газа, l, м – длина измерительной базы оптического канала (основной
конструктивный параметр оптического измерителя).

Для обоснования и выбора длины измерительного канала в разработанной модели
учтены потери мощности оптического сигнала за счет виньетирования и диафрагмирования.
Виньетирование – явление частичного ограничения (затмение) пучков света, которые
поступают под углом к диафрагме оптической системы. Результатом этого явления является
снижение яркости изображения по краям оптической системы. Влияние этого явления может
быть учтено коэффициентом ввода (kB), который равен отношению величин телесных углов
или площадей поперечных сечений пучков света, создающие изображение точек на краях.
В приемной части оптической системы также возможными являются потери при диафрагми-
ровании, при этом часть потока теряется в центре объектива. При учете условия, что свето-
излучающий диод (СИД) типа lms43LED [9] является точечным источником излучения с ко-
нечной величиной полусферического потока Ф, который распространяет в телесном угле
W=2p срад, поток оптического излучения определяется по формуле:

( ) ,ww dIФ ò
W

= (6)

де ( )wI  – пространственная плотность потока оптического сигнала или характеристика силы
излучения ( ) ./ W= ddФI w

СИД формирует пространственный поток с круговой симметрией в перпендикулярном
сечении и максимумом пространственной плотности, находящемся на его оси. Полученная
поверхность имеет характер тела вращения и характеризует направленность излучателя.
Контур центрального сечения тела вращения вдоль этой оси образует диаграмму направлен-
ности СИД. В инженерной практике диаграмму направленности излучателя принято
описывать в декартовой системе координат функцией ( )jy . Эта функция зависит только от
одного параметра j  – угла отклонения (раствора) излучения от его оси по направлению
распространения излучения. При использовании этой нормированной диаграммы направлен-
ности получено аналитическое описание диаграммы направленности в полярной системе
координат функцией ( ) ( )( )ba jjy ×= cos  с единичным вектором интенсивности (I=1)  и
параметрами a=1 и b=501. На рис. 1 приведены нормированные диаграммы направленности
СИД в диапазоне изменения угла раствора от 0  до 180°, где обозначено 1 – индикаторный
СИД (b=1); 2 – измерительный СИД (b=9); 3 – измерительный СИД типа lms43LED (b=501).
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Рисунок 1 – Диаграмма направленности СИД

Коэффициенты ввода при виньетировании или диафрагмировании в этом случае
определяются соотношениями:

( ) ( ) ;2/2
,

j
j

tglD
D

D
Dlk

Л

Л

В

Л
В ××+

== (7)

( ) ( )
,

2/2
,

Л

Л

Л

Д
Д D

tglD
D
D

lk j
j

××-
== (8)

де ЛD  – диаметр входного зрачка объектива линзы; ДD  – диаметр «слепого» пятна –
контррефлектора, величина которого зависит от длины оптической трасы и рассчитывается

( );2/2 jtglDD ЛД ××-= ВD  – диаметр сечения оптического излучения при его растворе к
зрачку объектива, при этом ( ).2/2 jtglDD ЛВ ××+=

Графики зависимости коэффициентов ввода оптического излучения на основе виньети-
рования или диафрагмирования при изменении длины трассы (l) ОК в диапазоне от 0 до 5 см
и разным углам раствора ( )j , определяемые диаграммой направленности СИД (см. рис. 1),
приведены на рис. 2, где обозначено: kВ и kД – коэффициенты ввода оптического излучения в
окно линзы при углах раствора 2, 6 и 10°, обусловленные виньетированием (7) или диафраг-
мированием (8) оптического излучения.

Из анализа зависимостей (см. рис. 2) можно сделать вывод, что при увеличении длины
оптической трассы уменьшается коэффициент ввода оптического излучения в окно линзы.
Следовательно, возрастают потери мощности излучения. Так, при угле раствора ( °= 6j )
диаграммы направленности СИД типа Lms43LED (см. рис. 2) и длине трассы ОК 5 см
значение коэффициента ввода составляет 0,48 при диафрагмировании и 0,66 при виньетиро-
вании. Эти значения соответствуют рассеянию 52% и 34 % мощности оптического
излучения. Поэтому, чем меньше длина трассы ОК, тем меньше потери мощности на рассея-
ние. Однако, уменьшение длины трассы приводит к снижению чувствительности измерителя
концентрации газовых компонент. При этом снижается отношение сигнал/шум выходного
сигнала измерителя и его показатели точности. Поэтому возникает задача – установить, при
какой длине трассы ОК (l) обеспечивается максимальное отношение сигнал/шум выходного
сигнала измерителя при минимальных потерях оптической мощности.



ISSN 2075-4272    Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Обчислювальна техніка та автоматизація»        № 1(29)’2016

162

Рисунок 2 – Графики зависимости kВ и kД при изменении длинны трасы ОК
от 0 до 5 см и углах раствора 2°, 6° и 10°

На основе оптической плотности анализируемой газовой смеси (4) и коэффициента
передачи оптического канала (5) выполнена оценка отношение сигнал / шум ( NSn / ) выходно-
го сигнала измерителя концентрации газа:

( ) ( )
( ) ,

1см5,,,,05,0
1,,,,,

max
.%

min2

2
2/ -==

-
=

lРТСТ
lРТСТlСn об

СОПР

СОПР
СОNS l

l (9)

де min2СОС  – порог чувствительности измеряемой концентрации углекислого газа (0,05 об.%)
или минимальная концентрация, при которой отношение сигнал/шум на максимальной длине
трассы ( см5max =l ) оптического канала равен 1.

Снижение отношения сигнал/шум выходного сигнала измерителя ( BBК
NSn / ), обусловлено

уменьшением коэффициента ввода оптического излучения ( BBК ) при виньетировании (7)
или диафрагмировании (8), рассчитано по функциональной зависимости:

( ) ( ) ( ).см5,,,, 2/2/ =×= lСnlКlСn СОNSBBСО
К

NS
BB jj (10)

Графики изменения отношения сигнал/шум выходного сигнала измерителя концентра-
ции углекислого газа при его минимальном значении, определяемом на уровне величины
абсолютной погрешности измерений (± 0,10 об.%), при изменении длины трассы (l)
оптического канала в диапазоне от 0 до 5 см и различных углах раствора ( )j , определяемом
диаграммой направленности СИД (см. рис. 1), приведены на рис. 3, где обозначено: BBК

NSn /  –
снижение отношения сигнал/шум при повышении BBК  оптического излучения (7) и (8),
обусловленное углами раствора 2; 6 и 10° [9] (см. рис. 1) диаграммы направленности СИД.
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Рисунок 3 – Графики изменения BBК
NSn /  выходного сигнала измерителя

при изменении длины трассы ОК от 0 до 5 см и углах раствора 2°, 6° и 10°

Анализ зависимости BBk
NSn /  выходного сигнала измерителя (см. рис. 3) показал, что для

получения необходимого отношения NSn /  при минимальном измеряемом значении
концентрации углекислого газа (±0,10 об.%) и углах раствора 6 и 10° диаграммы направлен-
ности СИД (см. рис. 1), необходимо обеспечить длину трассы ОК от 3,2 до 3,6 см.

Длина трассы ОК, значение которой рекомендовано [10], составляет 3,4 см, при этом
BBК  = 0,678. Отношение NSn /  выходного сигнала измерителя составляет не менее 2,5, что

позволяет выполнять измерения концентрации углекислого газа с величиной абсолютной
погрешности не более ± 0,08 об.%, при доверительной вероятности 0,95, в диапазоне от 0 до
2,0 об.%, что полностью удовлетворяет регламентируемым требованиям.

Выводы.
1. Разработана модель оптического измерителя концентрации углекислого газа, кото-

рая, в отличие от существующих, учитывает потери оптической мощности за счет виньети-
рования или диафрагмирования, что позволяет определить необходимое значение длины
оптической трассы для обеспечения регламентируемых показателей точности измерителя.

2. При проведении исследований выполнена оценка отношения сигнал/шум выходного
сигнала измерителя. Для получения необходимого отношения сигнал/шум при минимальном
измеряемом значении концентрации углекислого газа (±0,10 об.%) необходимо обеспечить
длину трассы оптического канала измерителя от 3,2 до 3,6 см.

3. В оптическом измерителе предложено использовать длину трассы 3,4 см, при кото-
рой отношение сигнал/шум выходного сигнала измерителя составляет не менее 2,5, что
позволяет выполнять измерения концентрации углекислого газа с величиной абсолютной по-
грешности не более ± 0,08 об.%, при доверительной вероятности 0,95, в диапазоне концентра-
ций углекислого газа от 0 до 2,0 об.%, что удовлетворяет регламентируемым требованиям.
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О.В. Вовна, А.А. Зорі, Р.Н. Ахмедов
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Підвищення точності оптичного вимірювача концентрації вуглекислого газу в рудничній
атмосфері шахт. Розроблено модель оптичного вимірювача концентрації вуглекислого газу
в рудничній атмосфері. При проведенні досліджень виконані оцінки відношення сигнал/шум
оптичного вимірювача. Для отримання необхідного відношення сигнал/шум при мінімально-
му вимірюваному значенні концентрації вуглекислого газу (± 0,10 об.%) необхідно забезпечи-
ти довжину траси оптичного каналу вимірювача від 3,2 до 3,6 см. Рекомендоване значення
довжини траси 3,4 см, при якому відношення сигнал/шум вихідного сигналу вимірювача
становить не менш 2,5, що дозволяє виконувати вимірювання концентрації вуглекислого
газу з величиною похибки не більш ±0,08 об.%, при значенні довірчої ймовірності 0,95, у
діапазоні від 0 до 2,0 об.%, що повністю задовольняє регламентованим вимогам.
Ключові слова: оптичний вимірювач, довжина траси, концентрація, вуглекислий газ,
сигнал/шум, похибка вимірювань.

О.V. Vovna, A.A. Zori, R.N. Akhmedov
Donetsk National Technical University
Improving the accuracy of the optical measuring device of carbon dioxide concentration in the
mine atmosphere of mines. To ensure the safety of mining operations in the conditions of mine it is
necessary to increase the efficiency and accuracy of measuring control of the concentration of gas
components. To a large extent this problem can be solved using the latest optical monitoring
systems of gas concentrations in the mine workings. Development of existing techniques and the
creation of new approaches to the stated measurements allowed to develop and implement a serial
measurement device of gas concentration, allowing to perform measurement control in on-line
mode with the required metrological characteristics. The aim is to improve the accuracy of the
optical transmitter of carbon dioxide concentration in the mine atmosphere of mines by improving
the signal / noise ratio by choosing the length of the optical measuring channel that will reduce the
value of the basic error of measurements of carbon dioxide concentration while maintaining the
speed of measurement device. The model of optical measuring device of concentration of carbon
dioxide has been developed, which, unlike the existing ones, takes into account the loss of optical
power due to vignetting and diaphragming, which allows to specify the required value of the length
of the optical route for regulated indicators of accuracy of measuring device. The evaluation of the
signal / noise ratio of the output signal of measurement device was estimated in research.
Coefficient of the optical emanation in the lens window is reduced by increasing the optical path
length. Therefore, emanation power loss are increasing. So, in case of a span angle of the direction
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characteristic of the light-emitting Lms43led diode of6о and length of the route of optical link of 5
cm value of coefficient of input is 0,48 when diaphragming and 0,66 when vignetting. These values
correspond to dispersion of 52% and 34% of power of optical emanation. Therefore the less length
of the route OC, the is less than loss of power on dispersion. To receive the necessary relation
signal/noise in case of the minimum measured value of concentration of carbon dioxide
(±0,10 vol.%)it is  necessary to provide length of the route of optical link of the measurement device
from 3,2 to 3,6 cm. The recommended value of length of the route is 3,4 cm in case of which
signal/noise of an output signal of the measurement device makes the relation at least 2,5 that
allows to execute measurements of concentration of carbon dioxide with an error extent of no more
±0,08 vol.%, in case of confidential probability 0,95, in the range of concentration from 0 to
2,0 vol.%, that completely meets the regulated requirements.
Keywords: optical measurement device, length of the track, the concentration of carbon
dioxide, signal / noise ratio, the measurement error.
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