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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ В ЧЕРНІВЕЦЬКОМУ 
НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Показано передумови створення та висвітлено сучасний стан розвитку напрямку з 
комп’ютерної інженерії в Чернівецькому національному університеті. 

The factors promoting to making and modern status of computer engineering development at 
Chernovtsy national university is shown. 

Підготовку фахівців за спеціальністю „Еле-
ктронно-обчислювальні машини, комплекси, 
системи і мережі” в Чернівецькому національ-
ному університеті розпочато з 1 вересня 1987 
року згідно листа Міністерства освіти України 
№ 230-648/7 від 14 липня 1987 року. 

Цій події сприяли декілька факторів. Най-
перше, в середині 80-х років на підприємствах 
електронної промисловості м. Чернівці, яких 
тоді налічувалось близько десятка, гостро по-
стала проблема у фахівцях даного профілю. Це 
стосувалося як нових підприємств, зокрема Че-
рнівецького радіозаводу, будівництво якого 
тоді розпочалося, так і вже відомих науково-
виробничих об’єднань (НВО) „Гравітон”, 
„Кварц”, „Граніт”, „Вимірювач” та інших. До 
речі, НВО „Гравітон” було одним з перших 
п’яти об’єднань на Україні, які на чолі з НВО 
„Кристал” (м. Київ) стали головними виробни-
ками елементної бази, в тому числі і великих 
інтегральних схем (ВІС), для електронно-
обчислювальної техніки. Чернівецьке НВО 
„Електронмаш” в той час займалося виготов-
ленням малих керуючих ЕОМ для об’єктів 
атомної енергетики та спеціалізованих пристро-
їв автоматики і комп’ютерної техніки на основі 
програмованих логічних матриць. 

Іншим фактором була наявність на фізич-
ному факультеті Чернівецького державного 
університету висококваліфікованих науково-
педагогічних кадрів та визнаної не тільки на 
Україні, а й за кордоном потужної школи з фі-
зики напівпровідників та фізичного матеріало-
знавства, започаткованої професором 
А.Г.Самойловичем у 1954 році, коли за спри-
яння академіка В.Є.Лашкарьова в університеті 
відкрито першу в Україні кафедру фізики на-

півпровідників. Серед вихованців цієї школи 
сотні кандидатів і докторів наук. Гордістю уні-
верситету є академік НАНУ Л.І. Анатичук, 
члени-кореспонденти НАНУ К.Д. Товстюк, 
П.М. Томчук, І.В. Блонський.  

Проте питаннями розробки напівпровідни-
кових матеріалів для потреб електронної техні-
ки, в тому числі й для первинних перетворюва-
чів сигналів інфрачервоного діапазону спектра 
в автоматизованих системах управління та еле-
ментів і пристроїв обчислювальної техніки, за-
ймалися не тільки провідні кафедри фізики на-
півпровідників та напівпровідникової мікро-
електроніки, а й багато інших структурних під-
розділів університету, зокрема на інженерно-
технічному та хімічному факультетах. 

Разом з тим на фізичному факультеті знач-
ну увагу приділяли автоматизації технологіч-
них процесів і вимірювань, комп’ютерному мо-
делюванню структури і властивостей напівпро-
відникових матеріалів, розробці програмного 
забезпечення для навчального процесу і науко-
вих потреб. Так на кафедрі мікроелектроніки в 
навчальному процесі та в наукових досліджен-
ня використовувалась одна з перших мініЕОМ 
„Мир-1”, а згодом і перші в Чернівцях персона-
льні ЕОМ фірми ІВМ. На фізичному факультеті 
діяв регіональний обчислювальний центр на 
базі потужних на той час ЕОМ серій ЕС-1020 і 
ЕС-1040. Вперше введений у 1985 році для сту-
дентів-фізиків спецкурс з інформатики та обчи-
слювальної техніки довелось читати автору цих 
рядків, лабораторний практикум зі спецкурсів з 
комп’ютерного моделювання вели випускники 
кафедри теоретичної фізики, а на той час спів-
робітники і викладачі кафедри фізики твердого 
тіла, кандидати наук В.Д. Козьмик, М.В. Оста-
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пович, В.І. Федорук. На кафедрі теоретичної 
фізики сформувалась група молодих вчених 
наукових співробітників і кандидатів наук, зок-
рема І.М. Кроншевський, М.Я. Борець, І.Я. Ка-
новський, В.В. Ніцович, С.В. Лопатюк, Ю. Бут-
ковський та інші, які розробили пакети прикла-
дних програм, що були впроваджені в навчаль-
ний процес у загальноосвітніх закладах та ін-
ститутах післядипломної освіти. Саме ця група 
вчених на чолі із завідувачем кафедрою теоре-
тичної фізики професором В.М.Ніцовичем у 
1986 році стала ініціатором відкриття спеціаль-
ності „Електронно-обчислювальні машини, 
комплекси, системи і мережі” в нашому універ-
ситеті. 

 Тому логічним було створення у 1984-1988 
роках на НВО „Гравітон”, „Кварц”, „Електро-
нмаш” філіалів кафедр електронного профілю 
фізичного факультету ЧДУ, де читали спецкур-
си і практикуми з поглибленого вивчення фа-
хових дисциплін, проводили виробничу прак-
тику студентів.  

З 1 жовтня 1988 року у структурі фізичного 
факультету створено кафедру ЕОМ, яку очолив 
директор НВО „Електронмаш”, кандидат тех-
нічних наук З.М. Михайлецький. Чимало зу-
силь для відкриття даної спеціальності і кафед-
ри тоді доклали ректор ЧДУ, професор К.О. 
Червінський, декан фізичного факультету про-
фесор М.Д. Раранський. У 1992 році відбувся 
перший випуск інженерів-системотехніків з 
фаху „ЕОМ, комплекси, системи і мережі”. Го-
ловою ДЕК було запрошено доктора технічних 
наук, професора Львівського політехнічного 
інституту А.О. Мельника. 

З 1993 до 2000 року обов’язки завідувача 
кафедри ЕОМ виконував доцент М.В. Остапо-
вич. У 1997 році відкрито набір на заочну фор-
му навчання. В період 2000-2001 рр. кафедру 
очолював доктор фізико-математичних наук, 
професор,  директор Чернівецького відділення 
інституту проблем матеріалознавства З.Д. Ко-
валюк. 

9.04.2001 року за рішення вченої ради уні-
верситету кафедру ЕОМ перейменовано на ка-
федру комп’ютерних систем та мереж (КСМ).  

У 2004 році за ініціативою ректора універ-
ситету професора М.В. Ткача був утворений 
факультет комп’ютерних наук до складу якого 
ввійшла і кафедра КСМ.  

На даний час за напрямком підготовки 
„Комп’ютерна інженерія” на кафедрі КСМ на-
вчаються більше 430 студентів. Конкурс серед 

абітурієнтів у 2008 році склав більше 5 чоловік 
на місце державного замовлення. Серед студен-
тів кафедри є громадяни Німеччини, Ізраїлю, 
Єгипту, Сирії, Росії, Молдови, Узбекистану. 
Випускники кафедри працюють у провідних 
комп’ютерних фірмах та вузах США, Канади, 
Німеччини, Голландії, Ізраїлю, в тому числі й 
їх філіалах, що безпосередньо співпрацюють з 
фірмою Microsoft на території України та за її 
межами. 

Для проведення навчального процесу на 
кафедрі обладнано два комп’ютерні класи і 
створено спеціалізовані лабораторії з теорії 
електричних кіл, комп’ютерної електроніки і 
схемотехніки, архітектури, конструювання і 
тестування ЕОМ та периферійних пристроїв, 
системного програмування, системного про-
грамного забезпечення і WEB-дизайну, задіяно 
біля сотні сучасних комп’ютерів, що об’єднанні 
в локальну мережу з прямим виходом у мережу 
Internet. На базі лабораторій зі спеціалізованих 
комп’ютерних систем і мереж, систем передачі 
даних та захисту інформації на кафедрі створе-
но навчально-науковий центр і діє відділення 
міжнародної мережевої академії CISCO – Cisco 
Systems Networking Academy (завідувач – до-
цент Г.І. Воробець, сертифіковані інструктори 
– викладачі кафедри КСМ доцент Ю.В. Тана-
сюк, асистент Л.І. Д’яченко, та викладачі інже-
нерно-технічного факультету доцент 
Д.М.Бурковець і асистент С.П. Щукін), де про-
ходять стажування викладачі з інших факульте-
тів ЧНУ і навчаються постійно приблизно 25-
30 студентів. Це дозволяє проводити на висо-
кому технічному рівні викладання як дисциплін 
пов’язаних з об'єктно-зорієнтованим програму-
ванням, розробкою систем візуального проек-
тування інтерфейсів користувача, програмних 
продуктів і WEB-дизайну (Delphi, VBA, Java, 
ХML, C++), так і фахово-спеціалізованих дис-
циплін, де використовується професійно-
спрямоване програмне забезпечення з інженер-
ної і комп’ютерної графіки, схемотехнічного 
проектування засобів обчислювальної техніки 
та комп’ютерних систем і мереж, зокрема при-
кладні пакети програм VHDL, P-CAD, Auto-
CAD, 3DMax studio, Protel 98/99/DXP та інші.  

Навчальний процес забезпечують 20 штат-
них викладачів кафедри, серед яких два докто-
ри і шість кандидатів наук, а також 9 співробіт-
ників навчально-допоміжного персоналу. 2007 
рік став успішним для кафедри КСМ у науко-
вому плані: доцент С.Е Остапов захистив док-
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торську дисертацію, асистенти В.Я. Ляшкевич 
та О.І. Воробець – кандидатську.  

Наукова робота співробітників кафедри 
окреслена тематикою розробки наукових основ 
створення, контролю, діагностики та підви-
щення надійності елементів та пристроїв обчи-
слювальної техніки і систем керування, 
комп’ютерних систем і мереж спеціального 
призначення та захисту інформації в телекому-
нікаційних мережах. Щорічно колектив кафед-
ри публікує у фахових закордонних та вітчиз-
няних наукових виданнях 20÷25 статей та біля 
50 тез наукових доповідей, провідні фахівці 
беруть участь у роботі наукових шкіл і конфе-
ренцій в Україні і за кордоном – Польщі, Фран-
ції, Німеччині, Австрії та ін. 

Проблемами, пов’язаними з розробкою тео-
ретичних основ для створення квантових 
комп’ютерів займаються професор В.Г. Дейбук 
та доцент Ю.В. Танасюк. Роботи в цьому на-
прямку частково профінансовано в межах гран-
ту Кабінету міністрів України для молодих 
вчених. 

Розробкою елементів та пристроїв обчис-
лювальної техніки і систем керування на сучас-
ній елементній базі, алгоритмізацією їх функці-
онування в комп’ютерних, технологічних та 
телекомунікаційних системах і мережах за-
ймаються доценти Г.І. Воробець, С.В. Балов-
сяк, в.о. доцента О.І. Воробець, асистенти Р.В. 
Рогов, С.Л. Воропаєва. Вони співпрацюють з 
кафедрою спеціалізованих комп’ютерних сис-
тем Національного технічного університету 
України „Київський політехнічний інститут” 
(завідувач кафедри професор В.П. Тарасенко), 
викладачами та співробітниками фізичного і 
радіофізичного факультетів Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка. 
Результати їх наукової роботи неодноразово 
доповідались на міжнародних наукових конфе-
ренціях у Німеччині (конференція НАТО в тех-
нічному університеті м. Ільменау), Польщі (м. 
Варшава, E-MRS), Франції (м. Страсбург, E-
MRS) та ін.  

Треба визнати, що комп’ютерну інженерію 
в ЧНУ почали розвивати „аматори”, тобто фа-
хівці фізики, які перекваліфіковувались у фахі-
вців з комп’ютерної інженерії. Цей процес до-
сить складний, і був би неможливим без друж-
ньої допомоги колег з ВНЗ Києва, Львова, 
Хмельницького, Тернополя, Вінниці та інших 
міст. Зокрема, плідною є співпраця з кафедрою 
системного програмування Хмельницького на-

ціонального університету (завідувач професор 
В.М. Локазюк), результатом якої став захист 
дисертації в.о. доцента В.Я. Ляшкевича і заве-
ршує роботу над дисертацією асистент О.Я. 
Олар. Тематика їх досліджень пов’язана з оп-
тимізацією методів пошуку діагностичної ін-
формації та створення баз знань для технічної 
діагностики програмно-апаратних засобів 
комп’ютерних систем.  

Продовжується співпраця кафедри КСМ з 
кафедрою ЕОМ НУ „Львівська політехніка” 
(завідувач професор А.О. Мельник). У резуль-
таті такої співпраці завершує підготовку кан-
дидатської дисертації асистент І.Д. Яковлєва. В 
межах її наукових досліджень розроблено про-
грамний комплекс „ОСКАР” для оперативного 
проектування комп’ютерних  пристроїв з їх ал-
горитмічного представлення, розглянуто різні 
варіанти синтезу паралельних обчислювальних 
пристроїв сортування та процес їх проектуван-
ня від програмного опису алгоритму до апарат-
ної реалізації. 

Добрі стосунки складаються з кафедрою 
інформаційно-обчислювальних систем та 
управління Тернопільського національного 
економічного університету (завідувач професор 
А.О. Саченко), завдяки чому асистент О.Ю. 
Рощупкін розпочав дослідження з розробки 
інтелектуалізованих систем динамічного відо-
браження інформації.  

Про розширення наукового співробітництва 
кафедри КСМ свідчить і географія вузів, з яких 
надійшли наукові матеріали для публікації у 
двох тематичних випусках даного збірника на-
укових праць. Серед співавторів публікацій є 
представники більше двадцяти наукових орга-
нізацій і навчальних закладів з України та з-за 
кордону. Колектив кафедри КСМ ЧНУ вислов-
лює щиру подяку всім співавторам тематичних 
випусків, науковим і технічним редакторам та 
рецензентам і сподівається на подальшу плідну 
творчу співпрацю. 
 

S.V. Melnychuk. Computer engineering at 
Chernovtsy national university 

С.В. Мельничук. Компьютерная инжене-
рия в Черновицком национальном универ-
ситете 

Показано факторы, способствующие созданию, 
и современное состояние развития направления по 
компьютерной инженерии в Черновицком нацио-
нальном университете.  
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ПЕРШІ  ВІТЧИЗНЯНІ  СПЕЦПРОЦЕСОРИ 

Проаналізовано принципи синтезу спецпроцесорів на основні методу оптимізації характе-
ристик складності апаратно - програмної моделі комп`ютерних засобів і систем спрямованих 
на швидку обробку сигналів, та можливість їх застосування для розробок сучасних 
комп’ютерних систем. 

The principles of synthesis of specially designed processors on the basis of optimization method 
for descriptions of hardware - program model of computer tools and systems, intended for fast signal 
processing, complexity and the possibility of their application for modern computer systems 
development  are analyzed. 

Вступ 
Перші вітчизняні спецпроцесори оброблен-

ня сигналів були розроблені у Львівській полі-
техніці і використані на обчислювальних 
центрах Міністерства геології СРСР у 1971-
1974 роках для оброблення сейсмограм та по-
будови сейсмічних розрізів. В 1945 р. академік 
АН СРСР О.Харкевич створив у Львівському 
політехнічному інституті кафедру автоматики і 
експериментальну лабораторію №1. Його пер-
ша науково-дослідна робота – проектування 
реверберометра, завершилась виготовленням 
діючого зразка та дослідною експлуатацією на 
об’єкті замовника. В розробці прийняла участь 
група студентів, яка стала ядром майбутнього 
потужного наукового колективу та дала ім-
пульс розвитку наукових досліджень в інститу-
ті і поєднання їх з педагогічним процесом. 

 
Організація ОКБ  
Починаючи з 1950 р. і майже до перебудови, 

науковий колектив очолював Бенціон Йосипо-
вич Швецький, який поступово перетворив 
експериментальну лабораторію у потужний 
відділ електронної та вимірювальної техніки, 
(потім науково-дослідний конструкторський 
інститут), у якому працювало біля 100 науко-
вців та біля 500 техніків, робітників та допомі-
жного персоналу, а також студенти-сумісники, 
кількістю до 100 осіб. У складі відділу було 
декілька підрозділів, без яких розроблення до-
слідних зразків технічних засобів, здатних 
пройти державні випробування, не могло бути 
мови. Були створені: конструкторське бюро, 

верстатний та монтажний цехи, цех друкованих 
плат, слюсарна і столярна ділянки, патентне 
бюро, лабораторія надійності та деякі допоміж-
ні ділянки.  

Організація науково-дослідних робіт буду-
валась за відомою в університетах схемою: 
• наявність авторитетного організатора науки, 
яким був Бенціон Йосипович Швецький –  
яскрава особистість, всебічно розвинута лю-
дина, талановитий науковець; 

• наявність інтелектуального ядра, яке очолю-
вали Рувім Львович Кравцов та Ігор Михай-
лович Вишенчук;  

• ретельний підбір молодих науковців, голо-
вним чином із студентів-сумісників; 

• наявність сучасного розвинутого виробницт-
ва; 

• спрямованість розробок: наукова новизна, 
надійність, практична значимість, реалізація 
через серійне виробництво; 

• розвиток наукового потенціалу розробників: 
безпосередня участь у розробці пристрою, 
системи на всіх етапах –  від системного до 
конструювання і здачі замовнику;  

• демократизм взаємовідносин, довіра вико-
навцю, суворий контроль виконання прийня-
тих рішень;  

• поєднання дослідної та педагогічної діяльно-
сті; 

• підтримка добрих довготривалих відносин із 
замовниками. 
 
Напрямки досліджень 
За період 1950 – 1982 р.р. була розроблена і 

впроваджена в серійне виробництво велика кі-
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лькість популярних в шестидесяті та семидесяті 
роки надійних вимірювальних приладів, вклю-
чаючи осцилограф С1-19, цифрові частотоміри, 
аналого-цифрові перетворювачі, вольтметри, 
омвольтметр.  

Другим напрямком наукових досліджень 
була побудова високопродуктивних апаратно-
програмних засобів цифрової обробки сигналів. 
Ці дослідження, як правило, закінчувались ви-
готовленням дослідного взірця, розробкою по-
вного комплекту конструкторської документа-
ції та передаванням її для подальшого малосе-
рійного виробництва. Основними сферами ви-
користання розроблених спецпроцесорів були 
дослідження космосу, світового океану, земних 
надр та деякі області спеціального застосуван-
ня.  

Розроблення в області гідроакустики і до-
сліджень світового океану, розпочаті 
А.Харкевичем, були продовжені під керівницт-
вом Н.Фучили та В.Котлярова. Було сконстру-
йовано високопродуктивні вимірювальні обчи-
слювальні комплекси спектрального аналізу 
гідроакустичних шумів та сигналів низького 
рівня з ефективним захистом від природних та 
спеціально створених завад. Одним з важливих 
вузлів системи був процесор швидкого пере-
творення Фур’є. Він був першим вітчизняним 
процесором такого типу. Розроблені комплекси 
серійно випускалися вітчизняними підприємст-
вами за документацією, спроектованою у 
Львівській політехніці.  

Починаючи з 70-х років, групою науковців 
під керівництвом Р.Кравцова досліджувалися 
системи завадостійкого і достовірного переда-
вання інформації у високошвидкісних супутни-
кових каналах зв’язку. На основі цих дослі-
джень були розроблені та виготовлені дослідні 
зразки КОДЕК радіоканалів космічних автома-
тів Венера-16 і Венера-17, що передавали на 
землю картографію планети Венера, а також 
зображення ядра комети Галлея з борту косміч-
них апаратів Вега.  

На початку семидесятих років в країні вини-
кла потреба збільшення продуктивності та по-
кращення точності інтерпретації польових ма-
теріалів сейсмічної розвідки нафтових та газо-
вих родовищ. Розв’язання цієї проблеми 
зв’язувалося з переходом від ручної аналогової 
до цифрової автоматичної обробки сейсмограм. 
Перешкодою для її масового впровадження 
стала мала продуктивність комп’ютерів того 
часу. Електронні обчислювальні машини семи-

десятих років: М222, БЕСМ-4, БЕСМ-4М, 
Мінськ-32, які займали величезні приміщення, 
мали обчислювальну потужність в сотні тисяч 
разів меншу у порівнянні з сучасними персона-
льними комп’ютерами. Задача конструювання 
високопродуктивних цифрових комп’ютерних 
систем для сейсморозвідки стала надзвичайно 
актуальною. 

Необхідно було апаратно прискорити обро-
бку сейсмічних сигналів за вже розробленим 
набором ефективних алгоритмів: векторних 
арифметичних та логічних операцій, операцій з 
комплексними числами, арифметики в залиш-
кових класах, фільтрації, авто- і взаємно- коре-
ляції, зворотньої фільтрації, швидке перетво-
рення Фур’є, сортування, розв’язання систем 
алгебраїчних рівнянь. Часова складність для 
алгоритмів з найбільшою інтенсивністю повто-
рювання у задачах користувача оцінювалась 
значенням O(N2).  

 
Проектування спецпроцесора СКІФ 
У 1971 р. під керівництвом автора статті 

розпочалося розроблення спецпроцесорів 
СКІФ, призначених для цифрового оброблення 
сигналів сейсмічної розвідки. В проектуванні, 
крім постійних працівників наукового сектора 
інституту, приймали участь декілька десятків 
сумісників-студентів. Багато з них після закін-
чення інституту працювали у академічних, нау-
ково-дослідних, учбових інститутах розробни-
ками спеціалізованих обчислювальних систем, 
стали кандидатами та докторами наук з 
комп’ютерних спеціальностей. Одним з них був 
А.Мельник, нині д.т.н, професор, завідувач ка-
федри ЕОМ Львівської політехніки.  

В процесі проектування потрібно було 
розв’язати декілька проблем. По-перше, про-
блему під’єднання спецпроцесора до головної 
машини. Обраний спосіб під’єднання спецпро-
цесора безпосередньо до вузла оперативної 
пам’яті задовольняв головній умові отримання 
високої продуктивності системи. В машинах 
М222, БЕСМ-4М вузол оперативної пам’яті 
складався з двох ізольованих блоків пам`яті. 
Така конструкція дозволила реалізувати схему 
під’єднання спецпроцесора за допомогою ко-
мутатора, який забезпечував паралельну роботу 
одного куба із процесором машини, другого – 
із спецпроцесором. Після закінчення цикла ро-
боти, СП і машина обмінювалися блоками 
пам’яті і починався новий цикл роботи. Пові-
льна робота машини на підготовці масивів да-
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них для СП із часовою складністю урівноважу-
валась спецпроцесором за рахунок швидкого 
перетворення даних алгоритмами із часовою 
складністю при середньому значенні розміру 
входу . У такий спосіб була реалізована робота 
двохпроцесорної системи із рівномірним заван-
таженням обох процесорів [1]. 

Друга проблема – розроблення швидкодію-
чого арифметико-логічного пристрою СП. У 
проекті використовувалися інтегральні схеми 
155 серії, які щойно почали випускатись. Іноді 
розробка принципових схем та проектування 
друкованих плат проводилось на основі паспо-
ртів серій, які ще не надходили в продаж. Ризик 
виправдовувався, промисловість електроніки 
працювала ритмічно.  

При проектуванні функціональних схем 
АЛП було сформульовано і виконано наступні 
вимоги:  
• працювати в темпі зчитування з пам`яті стис-
нутого слова (чотири операнди у слові);  

• всі арифметичні операції виконувати апарат-
но, не зважаючи на зростаючі витрати облад-
нання ; 

• виконання всіх команд проводити на єдиному 
синхронному конвеєрі “пам’ять-пам’ять”; 

• зберігання операндів, потрібних для повтор-
ного використання при обчисленні метелика 
ШПФ, множення комплексних чисел, згортки 
за чотирма точкам забезпечити чотирма чо-
тирирегістровими стеками. 

 

 
Рис. 1. Зовнішній вигляд спец процесора СКІФ. 

Третя проблема — розробка системи адре-
сації. Адресний пристрій повинен був забезпе-
чувати швидку генерацію адресів операндів і 
команд паралельно з роботою конвеєрного 
АЛП. Найбільш простим рішенням виявилося 
використання чотириадресної системи.  

Четверта проблема – проектування системи 
контролю та діагностики. Для швидкодіючого 
виявлення справної роботи і діагностики не-
справностей було застосовано:  
• виявлення несправностей на функціональних 
кодах; 

• апаратна схема контролю тракту спецпроце-
сора пам’ять – пам’ять реалізована на основі 
пристроїв згортки за модулем 3;  

• апаратна діагностика виявлення несправнос-
тей з детальністю до вузла; 

• потактове (ручне) виконання будь яких опе-
рацій в процесі налагодження;  

• налагодження у динаміці за допомогою гене-
ратора п`яти тестових послідовностей.  
Продуктивність системи М222 – спецпроце-

сор СКІФ була збільшена на три порядки у по-
рівнянні з ЕОМ М222. Система успішно прой-
шла міжвідомчі випробування і з повним ком-
плектом конструкторської документації була 
передана на один з московських заводів для 
серійного виготовлення. Пакет прикладних 
програм був розроблений замовником. Зовніш-
ній вигляд спецпроцесора СКІФ наведений на 
рис. 1. 

Темпи розвитку обчислювальної техніки бу-
ли надзвичайні. Вже через два роки після впро-
вадження СКІФа на обчислювальні центри на-
дійшли нові комп`ютери ЕОМ ЕС, які замінили 
машини другого покоління. 

Продуктивність СП СКІФ виявилась достат-
ньою для значного (на порядок) прискорення 
роботи в системі з комп`ютерами ЕОМ ЕС. То-
му на замовлення Центрального геофізичного 
тресту (Москва) була розроблена і виготовлена 
нова модель спецпроцесора СКІФ-3, яка пра-
цювала в системі з ЕОМ ЕС1030. В архітектурі 
СКІФ-3 збільшився перелік реалізованих алго-
ритмів, суттєво перероблені формати даних і 
команд, інтерфейс СП – ЕС1030. Новою була 
також організація паралельної двохпроцесорної 
роботи. Система успішно працювала декілька 
років в обчислювальному центрі замовника.  

Процес і використані способи проектування, 
досвід практичної експлуатації моделей СП 
СКІФ дав великий матеріал для аналізу прийн-
ятих рішень, дозволив виявити ряд принципо-
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вих недоліків існуючої тоді і навіть дотепер 
технології проектування спеціалізованих про-
цесорів та систем. До цих недоліків, в першу 
чергу, відносилося недостатня кількість взає-
мозв’язаних характеристик складності проекто-
ваної системи. Розглядалися лише часова, апа-
ратна та ємнісна характеристики. Не бралися до 
уваги реально існуючі інформаційні характери-
стики об’єкту проектування: програмна і струк-
турна складності. Всі названі характеристики 
складності утворюють єдину замкнену систему. 
Взаємозалежність характеристик дозволяє про-
водити одночасну оптимізацію системи за про-
дуктивністю оброблення даних і за продуктив-
ністю процесу  проектування (мінімізація часу 
розроблення). Раніше головною метою розроб-
ки спецпроцесорів було досягнення найвищої 
продуктивності за рахунок мінімізації часової 
складності обчислень. Це досягалося завдяки 
суттєвому збільшенню апаратної складності 
технічних рішень. Такий підхід виправданий, 
враховуючі малу вартість апаратної складності 
у порівнянні з вартісним еквівалентом інших 
характеристик процесора. Зауважимо, що на-
віть тепер можна зустріти дослідження, в яких 
досягнення високої продуктивності поєднуєть-
ся з намаганням мінімізувати апаратні витрати 
на рівні вентилів або операційних пристроїв, не 
зважаючи на зростання значень інших характе-
ристики складності. Залишається без уваги ін-
ший принциповий фактор — можливість зрос-
тання програмної складності, зокрема, складно-
сті мікропрограм спеціалізованої системи.  

Недоліками збільшення програмної склад-
ності є: 
• зростання часу проектування мікропрограм; 
• збільшення об`єму робіт при проектуванні 
пристрою керування і системи в цілому;  

• зменшення продуктивності обробки даних; 
• зростання площі кристалу для пристрою ке-
рування.  
Для дослідження характеристик складності 

алгоритмів реалізованих апаратно-програмним 
способом автором була створена нова модель 
алгоритму — SH модель (SH- 
software/hardware). Ця модель в процесі оптимі-
зації комп`ютерних засобів і систем дозволяє 
використовувати вже згаданий суттєво розши-
рений набір взаємозв`язаних характеристик 
складності [2]. 

Основним способом мінімізації складності 
програмного забезпечення, який не суперечить 
зростанню продуктивності, є апаратне вико-

нання операцій. Це збільшує “дешеву” апарат-
ну складність функціонального вузла процесо-
ра, але зменшує її “вартісну” програмну, а, го-
ловне, мінімізує час проектування. Її мініміза-
ція дозволяє спростити синтез пристрою керу-
вання, зокрема, апаратного. Зменшення апарат-
ної складності пристрою керування дозволяє 
додатково скоротити час розроблення процесо-
ра, перерозподілити об’єми обладнання на ко-
ристь функціонального вузла.  

Зменшення складності програмного забезпе-
чення процесора досягається наступними спо-
собами [3]:  
• розділенням задачі на підзадачі, що стосуєть-
ся розділення одного процесора на систему 
декількох процесорів. Кожний процесор на-
лаштовується на реалізацію декількох алго-
ритмів, подібних за структурою. Наприклад, 
алгоритми, які передбачають виконання бага-
тократних парних операцій із складністю 
O(N2) множення – сумування:  фільтрація, 
кореляція, швидке перетворення Фур’є, рі-
шення системи алгебраїчних рівнянь. Ці опе-
рації складають список векторних команд 
першого процесора. Другий процесор вико-
нує лише векторні арифметичні операції із 
складністю O(N). Третій процесор признача-
ється для операцій, пов’язаних з семантич-
ною обробкою даних; 

• розділенням вузла пам’яті на блоки, які кому-
туються між входами і виходами виконавчих 
блоків. Таким розподіленням ліквідуються 
багаточисленні операції пересилок. Наслід-
ком цього є суттєве зменшення програмної та 
часової складності системи; 

• ланцюг процесорів налаштовується на вико-
нання послідовностей задач обраної спеціалі-
зації СП. Для обробки даних сейсморозвідки 
цей ланцюг складається з трьох процесорів: 
первинної обробки, виділення фрагментів 
сейсмо-геологічного розрізу, ототожнення 
об’єктів поля пружних коливань з об’єктами 
геологічного розрізу.  
Описані принципи були реалізовані в пода-

льших проектах, зокрема, у 1980-1982 р.р. в 
розробці системи спецпроцесор СКІФ-6 – 
БЭСМ-6 Дослідний зразок пройшов стендові 
випробування і був переданий замовнику. У 
наступних проектах спеціалізованих систем 
використовувся описаний метод оптимізації. 

 
 
 



Перші  вітчизняні  спецпроцесори 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика. Електроніка                                    13 

Висновки 
1. Досвід організації наукових розробок, роз-
початих академіком О.Харкевичем і розгорну-
тих під керівництвом професора Б.Швецького, 
не втратив свого значення для розвитку дослід-
ницьких університетів у країні. 
2. Основні принципи синтезу і оптимізації 
спецпроцесорів, спрямованих на швидку обро-
бку сигналів, витримали випробування часу. 
3. В основі цих принципів покладені методи 
оптимізації характеристик складності апаратно 
-програмної моделі комп`ютерних засобів і си-
стем. 
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Проанализировано принципы синтеза специали-
зированных  процессоров на основе метода оптими-
зации характеристик сложности аппаратно - про-
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современных компьютерных систем. 

 



 

14                                      Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка 

УДК 004.31 

© 2008 р.  В.В. Макаров, В.В. Жабина 

Национальный технический университет Украины  
"Киевский политехнический институт", г. Киев  

ВЫЧИСЛЕНИЕ  ЛОГАРИФМА  ПРИ  ПОРАЗРЯДНОМ  
ВВОДЕ  И  ВЫВОДЕ  ИНФОРМАЦИИ 

Рассматривается метод вычисления логарифмической функции при поразрядном введении 
операнда и выведении результата, начиная со старших разрядов. Предложен алгоритм вычис-
ления функции, которая обеспечивает одинаковую форму представления аргумента и результа-
та. Показана возможность применения указанного метода для уменьшения времени реализации 
последовательности операций, зависящих по данным. 

The method of calculation of logarithmic function at digit-by-digit input of operand and output of 
result, beginning from most significant digits is examined. The offered algorithm of function calcula-
tion provides the identical form of presentation of argument and result. The possibility of the use of 
the mentioned method for diminishing of implementation time of operation sequence, dependent on 
data, is shown. 

Введение 
При реализации итерационных процессов, 

вычислении сложных зависимостей методом 
суперпозиции функций возникает необходи-
мость выполнения цепочек операций, зависи-
мых по данным. В этом случае распараллели-
вать вычисления на уровне выполнения опера-
ций не представляется возможным, так как вы-
полнение очередной операции может начинать-
ся после получения результата предыдущей 
операции. 

Для ускорения вычислений в указанном 
случае используют операционные устройства 
(ОУ), которые выполняют операции в неавто-
номном (on-line) режиме [1]. Последователь-
ность зависимых операций выполняется на ап-
паратном уровне в режиме частичного совме-
щения с использованием цепочки взаимодейст-
вующих между собой ОУ.  

На каждом шаге вычислений в ОУ вводится 
по одному разряду операнда и формируется 
один разряд результата, начиная со старших 
разрядов. Промежуточный результат, получен-
ный на i -м шаге, в одном ОУ, может быть  ис-
пользован на ( 1+i ) -м шаге в другом ОУ в ка-
честве очередного разряда операнда. В этом 
случае выполнение каждой последующей опе-
рации начинается не после завершения преды-
дущей, а сразу после получения первого (стар-
шего) разряда результата этой операции.  

Известен метод вычисления логарифма [2-
4], получивший название «цифра за цифрой», 
который позволяет формировать результат по-
разрядно, но требует перед началом вычисле-
ния наличия всех разрядов аргумента. Это не 
позволяют использовать его для вычислений в 
неавтономном режиме.  

Ниже рассматривается модификация метода 
«цифра за цифрой», позволяющая вычислять 
функцию при поразрядном вводе и выводе ин-
формации. При рассмотрении метода будем 
исходить из условия совместимости формы 
представления информации с другими опера-
циями, которые выполняются в смещенных из-
быточных системах счисления [5]. 
Теоретическое обоснование метода 
При вычислении функции XY alog=  аргу-

мент может  быть преобразован к виду [4] 

 ∏
=

−+⋅=
n

i

qi
Н

iXX
1

)21( ,      (1) 

где XX Н < – начальное приближение, 
},1,0{∈iq  а функцию можно получить как 

∑
=

−++=
n

i

i
aiНa qXY

1
)21(loglog .   (2) 

В данном случае с каждым шагом значение 
суммы 

∏
=

−+=
j

i

iqi
Íj XR

1
)21(         (3) 
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приближается к X , не превышая его, а ре-
зультатом преобразования аргумента является 
последовательность jqqq ,..., 21 . Для преобра-
зования аргумента в параллельном ОУ в каж-
дом цикле достаточно одной итерации [3].  

Рассмотрим случай, когда аргумент, пред-
ставленный в двоичной избыточной системе с 
цифрами {0,1,2} поступает в ОУ поразрядно, 
начиная со старших разрядов. 

Будем считать, что aX <≤1 , 10 <≤Y , 
1=ÍX . 

Пусть разряды целой части и первый дроб-
ный разряд 1x  известен до начала вычислений, 

а в каждом i -м цикле поступает разряд 1+ix .  
Поскольку в i -м цикле преобразования учи-

тываются только поступившие старшие разря-
ды  операнда, то одной итерации  в цикле мо-
жет оказаться недостаточно, так как значение 
операнда может измениться при поступлении 
следующих разрядов. «Неправильная» итера-
ция i -го цикла должна быть исправлена в по-
следующих )( in −  циклах. Здесь под «непра-
вильной» итерацией понимают такую итера-
цию, в результате выполнения которой увели-
чивается разность между значением частичной 
суммы (3) преобразования операнда и истин-
ным значением операнда на i -м шаге. 

Для функции XY alog=  условие сходимо-
сти метода имеет вид  

,)21(2 )1(
1

)1(
1

+−
−

+−
+ +<+ ki

i
i

ii RxX     (4) 

где iX  – код, содержащий только i  старших 

разрядов операнда, 1+ix  – очередная цифра 

операнда, k – максимальное количество итера-
ций, которое необходимо выполнить в i -м 
цикле, чтобы скомпенсировать остаток преды-
дущего цикла и цифру операнда, поступившую 
в текущем цикле. 

Разделив обе части неравенства на 1−iR  и, 
логарифмируя его, получим необходимое зна-
чение k : 

.
1)21ln(

)/2/ln( 1
)1(

11
−+

+
> −

−
+−

+−
i

i
i

iii RxRXk    (5) 

Для выполнения неравенства (5) наиболее 
неблагоприятным является случай, когда в чис-
лителе максимальная величина. Поскольку 

операнд представлен в двоичной позиционной 
избыточной системе счисления с цифрами 

}2,1,0{ , то значение 1
)1(

1 /2 −
+−

+ i
i

i Rx  макси-
мально при 21 =+ix , 11 ==− Íi XR  и равно i−2 .  

Можно записать, что по окончании  )1( −i -
го цикла )21( )1(

1
−−

− +< i
ii RX . Примем  

)21( )1(
1

−−
− += i

ii RX , 

тогда )21(/ )1(
1

−−
− += i

ii RX . Учитывая полу-
ченные значения и (5), определим  

1)21ln(/)231ln( −+⋅+> −− iik . 

Нетрудно показать, что это неравенство вы-
полняется при 2=k ,  то  есть процесс вычис-
лений будет сходящимся и в каждом цикле мо-
жет быть от 0 до 2-х итераций.  

Заметим, что при изменении основания ло-
гарифма a  максимальное  число итераций в 
каждом цикле не изменяется, т.к. выполнение 
неравенства не зависит от a . 

Преобразование операнда и вычисление 
функции производится по формулам (1) и (2). 
При 2=iq  вычисление iR  представляет собой 
двукратное сложение числа с этим же числом, 
сдвинутым на i  разрядов: 11

' 2 −
−

− += i
i

ii RRR , 
''" 2 i

i
ii RRR −+= . 

Результат формируется поразрядно, начиная 
со старших разрядов, причем, для его представ-
ления также используется избыточная система 
счисления с цифрами }2,1,0{ . 

Для того, чтобы при вычислении iY  по фор-
муле (2) результат не превысил максимальное 
допустимое значение, необходимо вывод ре-
зультата производить с задержкой на p  шагов, 
которая определяется из условия 

'
11max )(2)1( −−

+− +−>+ iii
pi

i YYYy ,     (6) 

где '
1−iY  – код, содержащий только )( pin +−  

младших разрядов 1−iY , maxiy  – максимальное 
значение i -го разряда результата. В данном 
случае maxiy =2, тогда (6) с учетом (2)  будет 
иметь вид 

'
1)21(log23 −

−+− ++⋅>⋅ i
i

ai
pi Yq  

или при 2=iq , 1'
1 2 ++−
− = pi

iY  – 
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)ln2/)21ln(2(log2 ap ii ⋅+⋅> −− .  

С учетом трех старших членов разложения 
функции )21ln( i−+  в ряд Тейлора получим 
максимальное значение задержки 

)[ln/7.1(log] 2 ap = , 

где []A  - ближайшее к A  большее целое чис-
ло.  

Например, для  десятичного и натурального 
логарифмов задержка p  составляет один цикл. 
Это значит, что  разряд результата с весом i−2  
формируется в )1( +i -м цикле. Для двоичного 
логарифма 3=p . 

Максимальная погрешность вычислений со-
ставляет 21 ∆+∆=∆ , где 1∆  – погрешность 
первой части вычислений (преобразование ар-
гумента), 2∆  – погрешность второй части вы-
числений (непосредственное вычисление функ-
ции).  

В свою очередь 211 εε +=∆ ,  где  1ε – по-
грешность, возникающая от замены бесконеч-
ного представления аргумента конечным, а 2ε  
– погрешность определения первых n  разрядов 

nqqq ,..., 21  . Погрешность 1ε  составляет [4]  

( ) na −< 2ln/11ε                  (7) 

Погрешность 2ε  возникает из-за выхода 
младших разрядов одного из слагаемых за пре-
делы разрядной сетки при вычислении 

)21(1
i

ii XX −
− +⋅= . В [4] показано, что  

nn −⋅≤ 22ε . Учитывая, что  в данном случае в 
каждом цикле возможны две итерации, полу-
чим                             nn −⋅≤ 222ε .               (8) 

Тогда с учетом (7) и (8) 
nna −+<∆ 2)2ln/1(1 .         (9) 

Погрешность 2∆  возникает из-за того, что  
константы )21(log i

a
−+  представлены с по-

грешностью,  не превышающей )1(2 +− n . В ре-
зультате n  двойных сложений эта погрешность 
составит 

nn −⋅≤∆ 22 .              (10) 

Общая погрешность вычислений с учетом 
(9) и (10) определяется выражением  

nna −+<∆ 2)3ln/1( . 

Для уменьшения погрешности можно доба-
вить дополнительные разряды в регистры и 
сумматоры. 
Алгоритм вычисления функции 

Рассмотрим алгоритм вычисления функции 
XY ln= .  

Как было показано выше, для этой функции 
условие (5) удовлетворяется при 2=k , а за-
держка формирования разрядов результата со-
ставляет 1=p . 

Перед началом вычислений известны два 
разряда целой части и один разряд дробной: 

1
1

0
0

1
10 222 −
− ⋅+⋅+⋅= xxxX . В каждом i -м 

цикле поступает )1( +i -й  разряд операнда 
}2,1,0{1 ∈+ix .  

Ниже приведен алгоритм вычислений 
XY ln=  в i -м  цикле.  
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4. Конец цикла. 
 

Как было показано выше, при 1=p   разряд 
результата с весом i−2  выводится в )1( +i -м 
цикле. Значение разряда iy  можно определить 
на основании анализа i -го разряда ir  слова  

1+iY  и переноса ic  из него в старший разряд [6]: 
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Таблица 1 

i  1+ix  iX  iR  iY  ic  ir  iy  

0 0    01.10000000   01.000000000 0.00000000    

1 
0 
 
 

   01.10000000 
 

  01.000000000 
+00.100000000 
  01.100000000 
+00.110000000 
  10.010000000 

 
  0.00000000 
+0.01101000 
  0.01101000 

   

2 1 
   01.10000000 
 +00.00100000 
   01.10100000 

  01.100000000 
  00.110000000 
  10.010000000 

  0.01101000 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

3 2 

   01.10100000 
 +00.00100000 
   01.11000000 
 

  01.100000000 
+00.001100000 
  01.101100000 
+00.001101100 
  01.101110000 

 
  0.01101000 
+0.00011110 
  0.10000110 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2 

4 0   01.11000000 
 

  01.101100000 
+00.000110110 
  01.110010110 

  0.10000110 
 
 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

5 2 
  01.11000000 
  00.00001000  
  01.11001000 

  01.101100000  
+00.000011011 
  01.101111011 
+00.000011011 
  01.110010110 

 
  0.10000110 
+0.00001000 
  0.10001110 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

6 1 

  01.11001000 
+00.00000010 
  01.11001010 
 

  01.101111011 
+00.000001101 
  01.110001000 
+00.000001110 
  01.110010110 

 
 

  0.10001110 
+0.00000100 
  0.10010010 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

2 

7 1 
  01.11001010 
+00.00000001 
  01.11001011 

  01.110001000 
+00.000000111 
  01.110001111 
+00.000000111 
  01.110010110 
 

  0.10010010 
+0.00000010 
  0.10010100 
+0.00000010 
  0.10010110 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

8 -   01.11001011 
  01.110010110 
+00.000000011 
  01.110011001 

  0.10010110 
 
 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

1 
9 -     0.10010110 0 0 0 
        

Пусть, например, необходимо вычислить 
значение функции XY ln=  при  разрядности  

8=n  и значении операнда X  = 10)7931.1(  = 

2)10120211.01( .  
Вычисления  иллюстрируются табл. 1. В ис-

ходном состоянии (0-й цикл) известны целая 
часть операнда и один разряд дробной части, 
т.е. 1.010 =X . Кроме того, 00 =Y , 0R = ÍX =1. 
В колонке iY  жирным шрифтом отмечен разряд 

ir  перед началом текущего цикла и после его 
окончания. На основании значения этого разря-

да и переноса из него в старший разряд ic  оп-
ределяется очередной разряд результата iy .  

В результате вычислений на выходах уст-
ройства формируется значение 
Y = 2)02002110.0( = 10)5859.0( . Табличное зна-
чение функции 0.5939, что соответствует тео-
ретической погрешности.  

Хотя результат и аргумент представлены в 
избыточной системе счисления, устройство 
может быть построено с использованием обыч-
ной двоичной аппаратуры. В его состав должны 
входить двоичные сумматоры и регистры для 
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формирования и хранения промежуточных пе-
ременных, блок постоянной памяти, в котором 
записаны константы вида )21ln( i−+ , а также 
логические схемы для определения очередных 
цифр результата.  
Максимальное время цt  выполнения одного 
цикла вычислений составляет  

срсдвслц ttt 223 ++= , 
где 

срсдвсл ttt ,, – соответственно время сложения, 
сдвига и сравнения. В параллельном устройстве 
время выполнения цикла составляет  

сдвслцп ttt += 2 [4]. 
При выполнении последовательности из L  

зависимых по данным операций с помощью 
параллельных ОУ необходимо выполнить 

nLQ =1  циклов, а в рассматриваемом  

случае – )1(
1

2 −+= ∑
=

npQ
L

j
i  циклов [1], где ip –

задержка при формировании старшего разряда 
результата в каждом ОУ. С учетом длительно-
сти микроопераций в каждом конкретном слу-
чае можно определить эффективность приме-
нения устройств различного типа. Например, 
при длине цепочки операций 5=L , ip =4 и 
разрядности операндов 32=n  можно показать, 
что время вычислений при использовании ОУ с 
поразрядным вводом и выводом информации 
сокращается в 1,4 раза. С увеличением L  и n  
выигрыш в быстродействии возрастает. 
Выводы 
Использование предлагаемого метода созда-

ет потенциальную возможность уменьшения 
времени выполнения последовательности зави-
симых по данным операций в режиме частич-
ного совмещения. Благодаря поразрядному 
вводу и выводу данных разряд промежуточного 
результата, полученный на i -м шаге, в одном 
ОУ, может быть  использован на 1+i  -м шаге в 
другом ОУ в качестве очередного разряда опе-
ранда. При этом выполнение каждой после-
дующей операции начинается не после завер-
шения предыдущей, а сразу после получения  
старшего разряда результата этой операции.. 

Благодаря последовательному вводу и выво-
ду информации сокращается необходимое чис-
ло внешних выводов ОУ, что дает дополни-
тельные преимущества по сравнению с ОУ па-
раллельного типа. В частности, при использо-
вании ПЛИС сокращается необходимое число 

ячеек ввода-вывода. В свою очередь, увеличе-
ние числа свободных выводов ПЛИС повышает 
возможности использования функционального 
ресурса микросхемы для другой аппаратуры.  
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Розглядається метод обчислення логарифмічної 
функції при порозрядному введенні операнда і ви-
веденні результату, починаючи із старших розрядів. 
Запропоновано алгоритм обчислення функції, що 
забезпечує однакову форму представлення аргумен-
ту і результату. Показана можливість застосування 
зазначеного методу для зменшення часу реалізації 
послідовності операцій, залежних за даними. 
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МЕТОД  ПЕРЕТВОРЕННЯ  ГРАФІЧНОГО  ПОДАННЯ 

АЛГОРИТМУ  В  ЙОГО  АПАРАТНУ  МОДЕЛЬ 
 

Запропоновано метод автоматизованого переходу від графічного подання алгоритму, 
представленого структурною матрицею до структурного опису VHDL-моделі граф-
алгоритмічного пристрою (ГАП), що дозволяє прискорити процес проектування ГАП. Перехід від 
структурної матриці і таблиці функціональних операторів (ФО) до структурного опису ГАП 
відбувається шляхом вибору із структурної матриці ненульових елементів, значення яких 
відповідає номеру ФО в таблиці ФО і співставленням їх операційних пристроїв із VHDL-
бібліотеки, а також зв’язків між ними.  

Automated method of transformation from the graphic representation of the algorithm, given in the 
form of structural matrix, to the structural VHDL-model graph algorithmic device (HAD) is offered, 
allowing to alleviate the process of HAD designing. The transition from a structural matrix and 
functional operators (FO) table to structural descriptions of the HAD is performed by the choice of the 
structural matrix of non-zero elements, values of which correspond the FO number in the FO table and 
by comparing their operational devices  with the VHDL-library, as well as relations between them. 

 
Вступ 
На даний момент технологія створення 

комп’ютерних пристроїв є добре 
відпрацьованою і її досягнення випереджують 
своїми темпами інші досягнення науки. Висока 
продуктивність обробки даних в сучасних 
комп’ютерах досягається завдяки 
використанню просторового і часового 
паралелізму з урахуванням досягнень 
інтегральної технології. Особливо цікавою в 
цьому плані є концепція підвищення 
продуктивності комп’ютерного пристрою 
шляхом наближення його структури до 
структури виконуваного алгоритму - ASIC 
(Application Specific Integrated Circuits – 
інтегральні схеми спеціального призначення). 
В основі концепції ASIC лежить принцип, 
згідно з яким структура пристрою, функції його 
операційних вузлів, а також способи організації 
обчислювального процесу відповідають 
структурі графа виконуваного алгоритму. Чим 
більше адаптована структура пристрою до 
структури графа виконуваного алгоритму, тим 
суттєвіше покращуються його характеристики. 
Така адаптація досягається шляхом 
перекладення обчислювальних процедур з 
програмного забезпечення на апаратну частину 
[1, 2, 3]. Повне апаратне відображення 

потокових графів алгоритмів (ПГА) 
виконуваного алгоритму операційними 
пристроями (ОП), які виконують функціональні 
оператори алгоритму і з’єднані між собою 
відповідно до графа алгоритму [1] надає 
наступні переваги: 1) використовується 
максимальна паралельна форма алгоритму; 
2) операцію можна виконувати незалежно від 
стану інших операцій (не потрібна 
синхронізація); 3) обмін даними між 
операціями чітко визначений; управління 
операціями здійснюється за допомогою 
передачі даних між ними; 4) алгоритм 
виконується за один такт, що надає 
багаторазового прискорення виконанню 
конкретної задачі. Найвищі параметри 
досягаються в пристроях, структура яких 
відображає структуру ПГА. ASIC-технологія 
дозволяє досягнути кінцевого результату, який 
буде мати найкращі показники за 
продуктивністю, розмірами та 
енергоспоживанням. Але ASIC-технологія має і 
певні недоліки, які з ускладненням проектів 
стають досить значними, наприклад, час 
процесу "place and rote" – розміщення 
елементів на підкладці мікросхеми ASIC. Крім 
того алгоритми розміщення елементів погано 
піддаються розпаралелюванню, а алгоритми не 
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є досконалими, тому часто доводиться 
виконувати в ручному режимі роботу, яка 
вимагає часу, високої кваліфікації і не гарантує 
знаходження простого розв’язку. Це 
призводить до того, що на деякому етапі 
ускладнення проект стає нерентабельним, і, 
відповідно, призводить до пошуку нових 
шляхів прискорення процесу проектування. 

Для прискорення проектування 
комп’ютерних пристроїв спеціального 
призначення в роботі запропонована 
автоматизація процесу переходу від ПГА, які 
подані структурною матрицею та таблицею 
функціональних операторів (ФО), до VHDL-
моделі граф-алгоритмічних пристроїв (ГАП).  

 
Огляд літератури 
В роботі [4] запропоновано спосіб подання 

ПГА структурною матрицею (рис. 1) кількість 
стовпців якої дорівнює кількості дуг в 
найширшому ярусі ПГА, а кількість рядків - 
загальній кількості ярусів ПГА. Елементами 
такої матриці є номери ФО, які присвоєні 
кожній дузі, по якій на ФО надходять операнди. 
Інформацію про виконувану операцію кожним 
ФО запропоновано зберігати  в таблиці ФО, в 
якій кожному номеру ФО k ставиться у 
відповідність операція, яка виконується даним 
ФО. 

Використання структурної матриці для 
подання ПГА дозволяє використовувати всі 
можливості розпаралелювання алгоритму, 
спрощує процес проектування спеціалізованих 
комп’ютерних пристроїв, оскільки дана 
матриця містить інформацію про ПГА в 
зручній формі для обробки  комп’ютером, що 
дозволяє використати її в складі САПР. 
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Рис. 1. Відповідність структурної матриці потоковому 
графу алгоритму 

 

Постановка задачі 
Отже, оскільки актуальною задачею є 

пошук нових шляхів прискорення процесу 
проектування граф-алгоритмічних пристроїв із 
ПГА, а подання ПГА структурною матрицею не 
тільки спрощує його опрацювання, а й зберігає 
обчислювальні і структурні характеристики 
виконуваного алгоритму, що дозволяє виявити 
всі форми паралелізму алгоритму, постала 
задача створення автоматизованого методу 
переходу від структурної матриці до 
структурного опису VHDL-моделі граф-
алгоритмічного пристрою.  

 
Автоматизація переходу від структурної 
матриці до структурного опису ГАП 
Перехід від структурної матриці і таблиці 

ФО до структурного опису ГАП відбувається 
шляхом вибору зі структурної матриці 
ненульових елементів, значення яких 
відповідає номеру ФО в таблиці ФО, і 
співставленням їм ОП із VHDL-бібліотеки, а 
також опису зв’язків між ними.  

В процесі аналізу структурної матриці 
інформація про ОП (далі по тексту – 
компоненти) та зв’язки між ними записується в 
текстовий файл із розширенням vhd (рис. 2.) 
відповідно до синтаксису VHDL [5]: 
1) підключення бібліотек; 2) декларація ГАП; 
3) декларація компонентів ГАП; 4) декларація 
сигналів (зв’язків між компонентами); 5) опис 
сигналів. Всі перераховані пункти, крім 
першого, який є загальним для багатьох 
проектів, отримуються на основі структурної 
матриці і таблиці ФО. 

Відображення ПГА в VHDL-модель ГАП 
здійснюється на основі перегляду та аналізу 
структурної матриці і послідовного 
формування текстового файлу. Для ненульових 
елементів описуються компоненти і зв’язки між 
ними, а для елементів структурної матриці, які 
приймають нульове значення 0=ijf , тобто j-
тий сигнал не з’єднується з жодним 
компонентом, а просто продовжує свій шлях до 
j-ї  дуги наступного ярусу, виконується 
перепризначення сигналу.  

Після закінчення опису архітектури тіла 
ГАП, отриманий файл необхідно зберегти в 
VHDL-проект. 
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Рис. 2.  Перехід від ПГА до структурного опису ГАП 
 
Застосування автоматизації переходу від 

ПГА до VHDL-моделі ГАП 
В якості прикладу розглянемо моделювання 

ГАП обчислення виразу  
)/()()( fedcbay +−×+= ,             (1) 

ПГА якого зображений на рис. 3, а.  
Структурна матриця F, яка описує даний 

ПГА має розмір 36× , оскільки ПГА має шість 
вхідних дуг і три яруси. На першому ярусі ПГА 
знаходиться три вершини ФО1, ФО2, ФО3. 
Кожна з них виконує операцію над операндами, 
які надходять 1 - ої до 6-ої дугами відповідно. 
Тому перший рядок структурної матриці F буде 
мати вигляд (1, 1, 2, 2, 3, 3). На наступному 
ярусі дуги нумеруються в тому ж порядку, а 
оскільки  на другому ярусі тільки одна вершина 
– ФО4, на яку надходять друга і третя дуги, то 
другий рядок структурної матриці F матиме 
вигляд (0, 4, 4, 0, 0, 0). Аналогічно третій рядок 
структурної матриці - (0, 0, 5, 0, 5, 0). Таким 
чином отримується структурна  матриця F, яка 

зберігає характеристики ПГА обчислення 
виразу (1) і буде наступною: 
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Виконавши алгоритм переходу від ПГА до 
структурного опису ГАП отримаємо 
структурний опис однотактового ГАП 
обчислення виразу (1) (рис. 4). 
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Рис. 3. Потоковий граф алгоритму та його 
апаратне відображення: а)- потоковий граф 
алгоритму; б)– його апаратне відображення ПГА; 
ФО – функціональний оператор; ОП – операційний 
пристрій 
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Рис. 4. Структурна схема однотактового ГАП обчислення виразу  )/()()( fedcbay +−×+=  
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Для верифікації ГАП проведено контрольні 
розрахунки. Часова діаграма роботи 
однотактового ГАП обчислення виразу (1) 
засобами Waveform Editor при виконанні 
обчислень наведена на рис. 5. 

На входи ГАП (рис. 5) s1, s2, s3, s4, s5, s6 
поступають значення a, b, c, d, e, f виразу (2) 
відповідно. В даному ГАП використовується 
32-розрядний формат представлення даних 
IEEE-754 [6]. Нехай, a=b=d=e=110=3F80000016; 
c=410=4080000016. 

Результат обчислення виразу (2) відповідно 
до структурної матриці (3) знаходиться на 
виходах ГАП q4, q6 і дорівнює 4040000016, що 
відповідає 310 . 

Рис.5. Часова діаграма моделювання роботи 
однотактового ГАП обчислення виразу 

)/()()( fedcbay +−×+=  
 
Висновки 

1. Запропонований метод перетворення 
графічного подання алгоритму, який 
представлений структурною матрицею та 
таблицею функціональних операторів, в його 
апаратну модель. 

2. Перехід від структурної матриці і таблиці 
функціональних операторів до структурного 
опису ГАП відбувається шляхом вибору зі 
структурної матриці ненульових елементів, 
значення яких відповідає номеру ФО в таблиці 
функціональних операторів і співставленням їм 
ОП із VHDL-бібліотеки, які виконують задану 
операцію, а також зв’язків між ними. Це 
дозволяє суттєво підвищити швидкість 
перетворення ГА в VHDL-модель ГАП 
оскільки використовується інформація про 
паралелізм притаманний алгоритму, який 
зберігається в зручній для опрацювання 
комп’ютером формі.  

3. За описаним методом розроблені алгоритми 
і реалізовані засобами Delphi 7.0  та VHDL 6.3 в 
вигляді програмного модуля, що є частиною 
проекту застосування структурної матриці для 
САПР спеціалізованих алгоритмічних 
операційних пристроїв. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
1. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. – Луцьк: 

Волинська обл. друк, 2008. – 470 с. 
2. Воеводин В.В. Вычислительная математика и 

структура алгоритмов. – М.: Изд-во МГУ, 2006. –  
112 с. 

3. Воеводин В.В. Математические проблемы 
параллельных вычислений //Труды Второй. 
Всерос. научн. конф. ”Методы и средства 
обработки информации” (МСО-2005). Моск. гос. 
ун. им. М.В. Ломоносова. – М., 2005. – С.22-34. 

4. Мельник А.О., Яковлєва І.Д. Подання 
потокового графа алгоритму структурною 
матрицею // Вісник Хмельницького національ-
ного університету. – 2008. – №4. – С.124-129. 

5. Семенец В.В., Хаханова И.В., Хаханов В.И. 
Проектирование цифровых систем с 
использованием языка VHDL. – Харків: ХНУРЕ, 
2003. –  492 с.  

6. Bishop D. Floating point package user’s guide. - 
http://www.vhdl.org/vhdl-200x/vhdl-200x-
ft/packages/files.html 

А. Мelnuk, І.Yakovleva Method of conversion 
picture representation of algorithm to its hardware 
model. 

А.О. Мельник, И.Д. Яковлева Метод  
преобразования  графического представления 
алгоритма  в  его  аппаратную  модель. 

Предложен метод автоматизированного перехода 
от графического представления алгоритма, 
записанного с помощью структурной матрицы к 
структурному описанию VHDL-модели граф-
алгоритмического устройства (ГАУ), который 
позволяет ускорить процесс проектирования ГАУ. 
Переход от структурной матрицы и таблицы 
функциональных операторов (ФО) к структурному 
описанию ГАУ осуществляется путем выбора из 
структурной матрицы ненулевых элементов, 
значения которых соответствует номеру ФО в 
таблице ФО и сопоставления им операционных 
устройств из VHDL-библиотеки, а также связей 
между ними. 
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Кафедра комп’ютерних систем та мереж, 
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     АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ    УЗГОДЖЕННЯ    ІНТЕРФЕЙСІВ   
GPIB І CENTRONICS  

Запропоновано функціональну схему та обґрунтовано вимоги до програмно-апаратного за-
безпечення універсального пристрою узгодження (ПУ) для обміну інформацією між промисло-
вим приладовим інтерфейсом вимірювальної апаратури GPIB та паралельним інтерфейсом 
ІВМ РС Centronics. Застосування локального дешифратора адрес вузлів ПУ забезпечило мож-
ливість одночасного використання шини даних порта Centronics в якості інформаційної шини 
та шини керування, що підвищило гнучкість ПУ при виборі режимів його функціонування. 

The functional diagram is proposed and the requirements to hardware-software security of the 
universal device of the coordination (UDC) for information exchange between the industrial 
instrumental interfacing of the measurement equipment GPIB and bit-parallel interface IBM PC 
Centronics is justified. Use of the local decoder of address of separate blocks of the UDC has ensured 
an opportunity of simultaneous application of the data bus of Centronics port as the information bus 
and bus of control. 

Вступ 
Для створення локальних інформаційно-

вимірювальних систем (ІВС) в лабораторних та 
виробничих умовах у високоточних промисло-
вих приладах передбачено інтерфейс з парале-
льною порозрядною і послідовною побайтною 
передачею даних зі швидкістю до 8 Мбайт/с – 
General Purpose Interface Bus (GPIB), затвер-
джений міжнародним стандартом IEEE Std 488-
1975 [1]. Розроблений в країнах СНД аналогіч-
ний інтерфейс введений згідно стандарту ГОСТ 
26.003-80 одержав назву „каналу спільного ко-
ристування” (КСК).  

Щоб забезпечити сумісність ІВС з персона-
льними комп’ютерами (ПК) на базі мікропро-
цесорів серії Intel в 90-х роках було розроблено 
спеціалізовані великі інтегральні схеми (ВІС) 
прийомо - передавачів типу TNT4882CI, 
KP580BK91, KP580BГ92. Це дозволило реалі-
зувати ПУ GPIB з системними магістралями 
РСІ, ISA, Sbus, NECbus та каналами послідов-
ної передачі даних RS-232, RS-485, а також 
відповідне програмне забезпечення для суміс-
ності протоколів останніх версій стандарту 
IEEE Std 488 з операційними системами Win-
dows NT/3.1/95/. 

Однак, використання системних магістралей 
ПК в якості засобів комутації спеціалізованих 

периферійних ІВС, в яких часто мають місце 
підвищені значення робочих струмів, напруг чи 
інших завад приводить до зниження надійності 
ПК, що керують такими системами. Крім того, 
за структурно-логічною побудовою інтерфейс 
GPIB наближений до паралельного інтерфейсу 
Centronics. Тому метою даної розробки було 
створення універсального надійного, гнучкого 
у виборі режимів роботи ПУ інтерфейсів GPIB і 
Centronics. 

 
Постановка задачі та її розв'язок       
Структурна організація пристрою  
Згідно стандарту IEEE Std 488 інтерфейс 

GPIB містить: 8-бітну шину даних, 3-бітну ши-
ну синхронізації та 5-бітну шину керування. 
Оскільки в ІВС одночасно може бути викорис-
тано до 15 приладів з портом GPIB, і кожен з 
них може виконувати функції як приймача, так 
і джерела сигналів, то ПУ повинен забезпечити 
двосторонню комутацію сигналів даних, керу-
вання і контролю станів окремих модулів сис-
теми по 16 лініях інтерфейса.  

Для забезпечення гнучкості процесу обміну 
керуючими сигналами і даними між GPIB і 
Centronics використовуються два функціональ-
ні канали: канал передачі-зчитування числових 
даних та канал передачі-зчитування сигналів 



Апаратно-програмне узгодження інтерфейсів GPIB і Centronics  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка. 25

керування і синхронізації.  
Обидва канали реалізовано за схемами 

(рис. 1), що містять регістри керуючого слова 
RGK та вузли, які реалізовані на базі мульти-
плексорів MS, регістрів даних RGD, шинних 
формувачів ШФ та діодної матриці ДКл і за-
безпечують розгалуження зустрічних інформа-
ційних цифрових потоків між GPIB і Centronics 
[2, 3]. Активація окремих вузлів схеми викону-
ється дешифратором локальних адрес (DC) від-
повідних вузлів ПУ і синхронізується згідно за-
даних програмних алгоритмів у залежності від 
вибраного режиму роботи. 

Вибір режиму роботи вимірювального при-
строю здійснюється за два такти. В першому 
забезпечується передача паралельного двійко-
вого коду інформаційного повідомлення з ши-
ни даних (ШД) порта Centronics (LPT) через 
шинний формувач і регістр даних RG1Д на ши-
ну даних (SD) GPIB (рис.1). В другому такті, на 
відповідні шини GPIB передається байт сигна-
лів керування і синхронізації, який вказує на 
режим обміну даними між ПК і керованим при-
строєм та призначення, записаного в першому 
такті коду інформаційного повідомлення. При 
цьому, процес передачі синхронізується одно-
бітним керуючим сигналом з DC. Одночасно 
інші 6 біт дешифратора використовуються для 
розпізнавання локальних адрес та активації ре-
гістрів керуючих слів RGК1, RGК2 і мульти-
плексорів MS1-MS4. 

MS1 та MS2 забезпечують побітну комута-
цію восьмирозрядних сигналів паралельного 
коду відповідно шини даних GPIB (MS1), і сиг-

налів шин керування і станів (MS2) на два од-
нобітові входи шини станів Centronics. По-бітна 
дешифрація в мультиплексорах організована за 
допомогою керуючих сигналів, які записуються 
в регістр керування RGК1. Двійковий код, що 
задається першими трьома бітами RGК1, забез-
печує комутацію вхідних ліній мультиплексора 
MS1 до його виходу. Наступні три біти RGК1 
комутують сигнали мультиплексора MS2. 

Регістр керування RGК2 та мультиплексори 
MS3, MS4 забезпечують передачу і запис ке-
руючих сигналів з перших двох біт та порта 
Centronics в регістр шини станів і керування 
RGD2 ПУ, який через матрицю діодних ключів 
(ДКл) з’єднаний з відповідними шинами GPIB. 
Таким чином MS3 реалізує перетворення по-
слідовного 8-ми розрядного двійкового коду у 
відповідний паралельний код, що подається на 
інформаційні входи D – тригерів RGD2. Анало-
гічним чином з допомогою MS4 формуються 
сигнали синхронізації, які подаються на С – 
входи  D – тригерів RGD2. 

Діодна матриця ДКл призначена для розді-
лення потоків вихідних керуючих та інформа-
ційних сигналів спрямованих від Centronics до 
GPIB і навпаки.  

Така організація пристрою дозволяє в пара-
лельному режимі проводити запис даних з по-
рта Centronics до GPIB та в послідовному – по-
бітне зчитування сигналів з усіх інформаційних 
виходів GPIB в порт Centronics по двох лініях 
шини станів останнього. 

Регістри керування і даних принципової 
схеми ПУ (рис.2) реалізовано за допомогою ін-

SD 

                       Рис.1. Структурна схема пристрою узгодження GPIB і Centronics. 
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тегральних схем (ІС) регістрів стану малопоту-
жної серії КР1533ИР33 (DD3, DD12, DD13) [4]. 
Синхроімпульси  для ініціалізації цих вузлів 
одержуються за допомогою двійково-
вісімкового дешифратора позиційного коду ІС 
КР1533ИД7 (DD14). Регістр даних RGD2 вико-
нано на чотирьох ІС запам’ятовуючих регістрів 
КР1533ТМ2 (DD4-DD7). Обнулення інформації 
в них можна проводити за одним з сигналів то-
го ж дешифратора  DD14. 

В якості діодних ключів можна використати 
також дискретні елементи КД521А (VD1-VD8). 
Живлення пристрою здійснюється через окре-
мий роз’єм ХР3, виведений з системного блоку 
комп’ютера. 

Пристій узгодження розроблено як окремий 
функціонально завершений блок, який 
під’єднується до вимірювального приладу, що 
має роз’єм GPIB, і до порта Centronics 
комп’ютера через кабель принтера. 

Алгоритм передачі інформації по магістралі 
Обмін інформацією між ПК та пристроєм 

ІВС відбувається побайтно в режимі запит– 
відповідь–підтвердження відповідно до кому-
тації сигналів синхронізації (рис.2) супроводу 
даних (СД), готовності приймача до прийому 
даних (ГП) та підтвердження прийому даних 
(ДП) і активується тільки після вибору джере-
ла, приймача інформації та встановлення 
зв’язку між ними. Надійність обміну інформа-
цією забезпечується тим, що передача цифро-
вого коду від джерела до приймача починається 
лише при наявності сигналу ГП і закінчується 
лише після повідомлення ДП. 

Цикл передачі одного байту складається з 
трьох етапів: 
• ПК подає інформаційний байт на лінії ЛД0 - 
ЛД7 (рис.2); 

• прилад-приймач за сигналами синхронізації 
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Рис.2. Варіант принципової електричної схеми пристрою узгодження інтерфейсів GPIB i Cenronics. 
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забезпечує обробку даного байта і дозволяє 
зняти керуючі та інформаційні сигнали з 
шин; 

• пристрої готуються до наступного обміну 
байтом даних та керуючих інформаційних си-
гналів. 
Алгоритм комутації логічних сигналів на лі-

ніях ЛД0 - ЛД7 і шині передачі та виконання 
інтерфейсних операцій пристроями системи 
було апробовано при роботі з вимірювачем 
RCL параметрів електронних схем Е7-12 і реа-
лізовано в наступній послідовності: 

1) у вихідному стані пристрою на лінії СД 
встановлено високий  рівень сигналу, а на ліні-
ях ГП і ДП низький (тобто дані на шині ЛД0 - 
ЛД7 недостовірні і приймач неготовий до обмі-
ну інформацією); 

 2) ПК перевіряє стан приймача: якщо на лі-
ніях СД і ГП встановлено сигнали дозволу, то 
він виставляє на шині ЛД0 – ЛД7 байт даних; 
якщо ні – сигналізує про наявність помилки й 
припиняє процес обміну; 

3) при наявності високого потенціалу на лі-
нії ГП ПК понижує рівень сигналу на лінії СД в 
момент, що означає достовірність даних виста-
влених на шині ЛД0 – ЛД7; 

4) приймач у відповідь на зміну сигналу СД 
знімає сигнал ГП, вказуючи, що стан готовності 
до прийому змінюється на прийом даних; після 
цього здійснюється прийом виставленого на 
шині ЛД0 - ЛД7 байта інформації; 

5) прийнявши байт даних, приймач змінює 
рівень на лінії ДП з низького на високий, вка-
зуючи, що дані прийняті; залежно від умов та 
швидкодії приймача зміна рівня відбувається в 
певному інтервалі часу  ∆t ; 

6) у відповідь на підвищення рівня на лінії 
ДП ПК змінює рівень сигналу СД з низького на 
високий; з цього моменту часу дані не вважа-
ються більше вірними, про що повідомляє при-
ймач; 

7) ПК перевіряє наявність наступної інфор-
мації; якщо вона є, то готує наступний байт да-
них, якщо немає, то цикл обміну завершується; 

8) приймач під дією високого рівня сигналу 
на лінії СД змінює рівень на лінії КП (кінець 
передачі) на низький, готуючись до наступного 
циклу обміну. 

 
Результати тестування пристрою узго-

дження 
На рисунку 3 приведено результати експе-

риментальних досліджень типових вольтфара-
дних характеристик первинних перетворювачів 
ультрафіолетового, видимого та ближнього ін-
фрачервоного діапазону випромінювання для 
автоматизованих ІВС одержані з допомогою 
комп’ютеризованої установки на основі моста 
Е7-12. Характеристики одержані для бар’єрних 
структур як на основі кремнію, так і GaP-SnO2 в 
режимі автоматизованих вимірів добре узго-
джуються з результатами одержаними в ручно-
му режимі на тому ж приладі Е7-12. 
Комп’ютеризована система також забезпечує 
високу відтворюваність результатів вимірів і 
надійність в роботі. 
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Рис.3. Типові вольтфарадні характеристики кремні-
євих (а) та GaP-SnO2 (б) первинних перетворювачів 
електомагнітного випромінювання. 
 

Програмне забезпечення для управління 
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вання системи виконано на мові Turbo Pascal 
7.0 [5]. Для проведення вимірювань, обробки 
результатів досліджень і графічного 
відображення інформації використано засоби 
об’єктно-зорієнтованого програмування. 

 
Висновки  
Таким чином, запропонований пристрій уз-

годження інтерфейсів GPIB і Centronics дозво-
ляє підвищити надійність комп’ютеризованих 
ІВС. Застосування в ПУ локального дешифра-
тора вузлів дозволило використати шину даних 
інтерфейса Centronics для передачі даних і про-
грамування режимів роботи як зовнішніх пери-
ферійних ІВС, так і окремих вузлів власне при-
строю узгодження інтерфейсів. Запропонована 
методика побітної комутації і зчитування даних 
по шинах синхронізації і керування інтерфейса 
GPIB забезпечує гнучкість керування спеціалі-
зованими периферійними ІВС і можливість їх 
каскадного нарощування при незначній рекон-
фігурації керуючого програмного забезпечення 
системи. Результати досліджень вольтфарадних 
характеристик бар’єрних структур первинних 
перетворювачів ультрафіолетового випроміню-
вання на основі структур GaP-SnO2 і кремніє-
вих діодів для видимого та ближнього інфраче-
рвоного діапазону на комп’ютеризованій ІВС 
добре узгоджуються з результатами одержани-
ми іншими методами. 

 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

1. Эрглис К.Э. Интерфейсы открытых систем. – М.: 
Горячая линия –Телеком, 2000. – 256 с. 

2. Новиков Ю.В., Калашников О.А., Гуляев С.Э. Раз-
работка устройств сопряжения для персонального 
компьютера типа IBM PC. – М.: ЭКОМ., 1997. 

3. Шевкопляс Б.В. Микропроцессорные структуры. 
Инженерные решения: Справочник. – М.: Радио и 
связь, 1990. 

4. Бирюков С.А. Применение цифровых микросхем 
серий ТТЛ и КМОП. – М.: ДМК, 1999. 

5. Гёль П. Как превратить компьютер в из-
мерительный комплекс. – М.: ДМК, 1999. 

О.I. Vorobets, G.I. Vorobets, S.L. Voropaeva, S.V. 
Melnychuk. Hardware/software coordination of 
GPIB and Centronics interfaces. 

О.И. Воробец, Г.И. Воробец, С.Л. Воропаева, 
С.В. Мельничук. Аппаратно-программное согла-
сование интерфейсов GPIB и Centronics. 

Предложено функциональную схему и обосно-
вано требования к программно-аппаратному обес-
печению универсального устройства согласования  
(УС) для обмена информацией между промышлен-
ным приборным интерфейсом измерительной аппа-
ратуры GPIB и параллельным интерфейсом Centron-
ics ІВМ РС. Применение локального дешифратора 
адресов узлов УС обеспечило возможность одно-
временного использования шины данных  порта 
Centronics в качестве информационной шины и ши-
ны управления, и расширило возможности УС при 
выборе режимов его функционирования. 
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ГЕНЕРАЦИЯ ТЕСТОВ ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТНЫХ СХЕМ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАТНОЙ СТРАТЕГИИ НАБЛЮДЕНИЯ 

ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

Разработан метод построения текстовых последовательностей для цифровых схем с памя-
тью на основе распознавания пар состояний исправной и неисправной схемы. Используется 
кратная стратегия наблюдения выходных сигналов, 16-значный алфавит и генетические алго-
ритмы. Предложенный метод позволяет выявить неисправности, которые не проверяются тра-
диционными методами и тем самым повысить полноту контролирующих тестов. 

The test generation method is designed for digital circuits with memory on the basis of distin-
guishing state pairs of good and fault devices. The multiple observation time test strategy, 16-valued 
alphabet and genetic algorithms are used . The proposed method permits to cover the faults that are 
not detected with traditional methods. It increases the fault coverage.  

Введение 
В диагностике последовательностных циф-

ровых схем в последнее время достигнуты  зна-
чительные успехи, которые, прежде всего ос-
нованы на использовании методов искусствен-
ного интеллекта. Но сама постановка задачи 
построения проверяющих тестов для последо-
вательностных схем существенно зависит от 
применямой стратегии наблюдения выходных 
сигналов. Известно, что стандартные методы 
моделирования неисправных цифровых схем, 
основанные на логическом моделировании в 
троичном алфавите с применением одиночной 
(обычной) стратегии наблюдения выходных си-
гналов, не позволяют точно оценить полноту 
проверяющих тестов [1,2]. Несмотря на много-
численные попытки создать автоматические 
системы генерации проверяющих тестов для 
последовательностных цифровых схем, эта 
проблема далека от окончательного решения 
вследствие необходимости в общем случае  
учитывать возможность нахождения в произ-
вольном начальном состоянии как  исправной, 
так и неисправной схемы.  

 
Постановка задачи построения тестовой 
последовательности для схем с памятью 
Пусть исправная последовательностная схе-

ма реализует конечный автомат A=(Y,X,Z,δ,λ), 

где Y, X, Z - конечные множества состояний, 
входных и выходных сигналов соответственно; 
δ:Y×X→Y - функция переходов, определяющая 
следующее состояние автомата; λ:Y×X→Z - 
функция выхода, определяющая выходной сиг-
нал. Функции  δ  и λ реализуются  комбинаци-
онными схемами, где : 

 

 Y=(y1,...,yk)  где  yi=(0,1)  для  ki ,1= ; 

 X=(x1,…, xn)  где  xl=(0,1)  для nl ,1= ; 

      Z=(z1,…, zm)  где  zj=(0,1)  для mj ,1= ; 
 
Пусть X(1), X(2),…, X(p) – обозначает вход-

ную последовательность длины p. Тогда 
Y(y0,0), Y(y0,1),…, Y(y0,p) – означает последо-
вательность состояний автомата, которую он 
проходит из начального состояния Yy ∈0  под 
воздействием входной последовательности 
X(1), X(2),…, X(p). Пусть  Z(y0,0), Z(y0,1),…, 
Z(y0,p) – обозначает выходную последователь-
ность, производимую автоматом из начального 
состояния y0 при подаче входной последовате-
льности X(1), X(2),…, X(p). Обозначим через 
zj(y0,t) для  mj ,1=  значение j-го выхода на t-м 
шаге моделирования. Используя  эти обозначе-
ния, следующее состояние определяется сле-
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дующим образом: 
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Аналогично выход Z(y0,t) определяется 
функцией  λ . Неисправность f  преобразует ав-
томат A в Af =(Y,X,Z,δf,λf), где функции δf, λf  
состояния Yf  и выхода Zf определяются таким 
же образом. 

В качестве примера, рассмотрим функцио-
нальные модели исправной схемы, представ-
ленной на рисунке 1 и ее неисправной модифи-
кации с одиночной константной неисправнос-
тью 0f1 ≡ . 

 

 
Рис.1. Пример схемы. 

 
Таблица 1. Исправный автомат 

S Sсл, z 

x=0 

Sсл, z 

x=1 

A B,0 C,0 

B C,0 B,0 

C D,1 A,1 

D A,1 D,0 

Таблица 2. Неисправный автомат 

S(y1y2) Sсл, z 

x=0 

Sсл, z 

x=1 

a b,0 c,0 

b b,0 b,0 

c a,1 a,1 

d a,1 d,0 
 

Например, в табл.1 и табл.2 приведены ав-
томаты, реализуемые схемой рис.1, исправной 
и содержащей неисправность f1≡0 соответст-
венно. 

На данный момент существует ряд методов 
генерации тестов и моделирования с неисправ-
ностями последовательностных цифровых уст-
ройств (ЦУ) [1,2]. Как правило, в них использу-
ется стратегия одиночного наблюдения выход-
ных реакций, которую можно определить сле-
дующим образом. 

Определение 1. Неисправность f  называется 
обнаружимой в последовательностной схеме 
входной последовательностью X(1), X(2),…, 
X(p) относительно стратегии одиночного на-
блюдения выходов (SOT), если   

)),(),((:),(

,},1,0{,,

btqf
jzbtrjzqr

чтотакоеbmjpt

=∧=∀

∈∃≤∃≤∃
, 

где r – начальное состояние исправной схемы и 
q – начальное состояние неисправной схемы. 
Это определение говорит, что при данной стра-
теги неисправность считается обнаружимой, 
если найдется (по крайней мере один) момент 
времени (такт) t такой, что для любой пары со-
стояний (r,q) исправной и неисправной схем 
некоторый j-й выход zj имеет различные значе-
ния в исправной и неисправной схеме. Ключе-
вым моментом является то, что любая пара сос-
тояний исправной и неисправной схемы долж-
на выдать различные выходные реакции в один 
и тот же такт времени. В табл.3 и табл.4 приве-
дены выходные реакции исправной и неиспра-
вной схем соответственно на входную последо-
вательность T=(0,0,0,0), проверяющую данную 
неисправность. Из таблиц видно, что не сущес-
твует одного момента времени, когда для всех 
пар начальных состояний рассматриваемой 
схемы выходные реакции исправного и неисп-
равного устройства различались бы. То есть, в 
соответствии со стратегией одиночного наблю-
дения, данная входная последовательность не 
является тестом для неисправности f1≡0, что, 
как показано далее, неверно. Рассмотрим более 
точное определение проверяемости для схем с 
памятью. 

Определение 2. Неисправность f называется 
проверяемой в последовательностной схеме 
входной последовательностью X(1), X(2),…, 
X(p) относительно стратегии кратного наблю-
дения выходов (MOT), если: 



Генерация тестов для последовательностных схем с использованием кратной стратегии… 

. Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка 31

)),(),((:

,}1,0{,,),(

btqzbtrz

чтотакоеbmjptqr
f
jj =∧=

∈∃≤∃≤∃∀
 

Термин «кратная стратегия наблюдения вы-
ходных сигналов» формально был введен в ра-
боте [3], хотя, фактически, этот подход исполь-
зовался одним из авторов задолго до этой пуб-
ликации, например в [4].  

Принципиальное отличие между этими 
стратегиями состоит в следующем. Согласно 
первой стратегии неисправность обнаружима 
(и, следовательно, для нее можно построить те-
стовую последовательность) если найдется 
один момент времени t, такой что независимо 
от начального состояния исправной и неиспра-
вной схем значения выходных сигналов разли-
чны для исправной и неисправной схем. То есть 
все пары состояний исправной и неисправной 
схемы выдают различные выходные сигналы в 
один и тот же момент времени. Согласно вто-
рой стратегии для каждой пары состояний исп-
равной и неисправной схемы может существо-
вать свой момент времени, в котором они дают 
различные выходные сигналы. 

Для приведенного выше примера неисправ-
ность 0≡1f  является обнаружимой  входной 
последовательностью T=(0,0,0,0), относительно 
кратной стратегии наблюдения поскольку для 
каждой пары начальных состояний исправного 
и неисправного ЦУ существует момент време-
ни, когда реакции исправной схемы отличаются 
от реакции неисправной. 

 
 Таблица 3.  Реакции исправной схемы 

   
S(y1y2) 

 

  
x1=0 

  
x2=0 

  
x3=0 

  
x4=0 

A 0 0 1 1 
B 0 1 1 0 
C 1 1 0 0 
D 1 0 0 1 

Таблица 4. Реакции неисправной схемы 
   

S(y1y2) 
 

  
x1=1 

  
x2=1 

  
x3=1 

  
x4=1 

a 0 0 0 0 
b 0 0 0 0 
c 1 0 0 0 
d 1 0 0 0 

 
Естественно, определение проверяемости 

неисправности существенно влияет на постано-
вку задачи построения тестовой проверяющей 

последовательности. При построении теста для 
схем с памятью необходимо найти входную по-
следовательность X(1), X(2),…, X(p), для кото-
рой выполняется  соответствующее определе-
ние проверяемости неисправности.  

В настоящее время существуют два основ-
ных подхода к решению этой проблемы. При 
первом подходе [3] каждая пара состояний исп-
равной и неисправной схемы (что необходимо 
при кратной стратегии наблюдения выходных 
сигалов) обрабатывается индивидуально и по-
лученные результаты «склеиваются». Второй 
подход [5,6] основан на использовании симво-
льного моделирования исправных и неисправ-
ных последовательностных схем. 

 
Структурная модель  
Напомним, что согласно  приведенному 

определению 2 проверяемости неисправности 
необходимо различить каждую пару состояний 
исправной и неисправной схем. Поэтому за ос-
нову можно взять входные последовательности, 
которые различают отдельные пары состояний 
исправной и неисправной схем. 

Наиболее распространённый на практике 
подход к построению тестов для последовате-
льностных схем основан на преобразовании их 
в так называемый комбинационный эквивалент 
(КЭ) [1]. КЭ получается в результате условного 
обрыва обратных связей схемы как показано на 
рис.2. Далее строится итеративная комбинаци-
онная схема путем последовательностного сое-
динения (КЭ). В результате такого преобразо-
вания линии начального состояния последова-
тельностной схемы Y становятся псевдовхода-
ми, линии конечного состояния Y~  - псевдовы-
ходами, что представлено рис.3. 

Отметим, что итеративная комбинационная 
схема в общем случае неадекватно отражает 
поведение асинхронных последовательностных 
схем. Строго говоря, эта модель соответствует 
синхронной последовательностной схеме с 
синхронизацией в точках обрыва обратных свя-
зей. 

Эта неадекватность «провоцирует» различ-
ную трактовку проверяемости неисправностей 
в последовательностных схемах, что порождает 
массу проблем, преодоление которых имеет 
много нюансов. Различные методы построения 
тестов решают эти проблемы по-разному. При 
этом фактически разные исследователи исполь-
зуют различные определения проверяемости 
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неисправностей для схем с памятью [6], что со-
здает путаницу и затрудняет исследования в 
данной области. Например, стратегия SOT сог-
ласно определению 1 фактически  учитывает 
выходные реакции только последнего КЭ (так-
та) в этой итеративной схеме. Наоборот страте-
гия MOT согласно определению 2 учитывает 
выходные реакции всех КЭ (всех тактов).  

 
Рис.2. Комбинационный эквивалент последовате-
льностной схемы. 
 
 

 
Рис.3. Комбинационная итеративная схема из t КЭ. 
 
Применение стратегии кратного наблюдения 

позволяет повысить полноту проверяющих тес-
тов, но требует значительных вычислительных 
ресурсов и затрат памяти. Так, например, при 
этой стратегии необходимо хранить эталонные 
выходные реакции исправной схемы для каж-
дого возможного начального состояния. Для 
неисправной схемы также необходимо вычис-
лить выходные реакции для каждого возможно-
го состояния и сравнить их с эталонными реак-
циями исправной схемы. 

Далее для построения проверяющих тестов 
мы будем использовать структурную модель в 
виде итеративной комбинационной схемы, кра-
тную стратегию MOT и многозначный алфавит 
B16={∅, 1 ,D, G1, D’, F1, D*, D1, 0, C, F0, H, G0, 
E, D0, u} [1], где символы алфавита представ-
ляют различные ситуации в исправной и неис-
правной схемах, возможные в процессе генера-
ции тестовой последовательности. При этом 
анализ двух схем (иправной и неисправной) в 
двоичном (или троичном) алфавите заменяется 

анализом одной схемы в многозначном алфави-
те [1]. 

 
Построение тестовой последовательности 
на основе различения пар состояний 
Итак при генерации тестовой последовате-

льности необходимо различить каждую пару 
состояний исправной и неисправной схем. Мы 
будем использовать общий подход [3], который 
основан на индивидуальном различении каж-
дой пары состояний. В начале процесса постро-
ения теста имеется множество пар начальных 
состояний SI, для которых необходимо постро-
ить различающую последовательность T. Оче-
видно, что в начале процесса генерации теста 
множество SI эквивалентно множеству всех пар 
состояний исправного и неисправного уст-
ройств. Например, для схемы рис.1 имеем 
множество SI={(A,a), (A,b), (A,c), (A,d), (B,a), 
(B,b), (B,c), (B,d), (C,a), (C,b), (C,c), (C,d), (D,a), 
(D,b), (D,c), (D,d)}. Суть метода построения 
проверяющей тестовой последовательности за-
ключается в следующем. Из множества пар на-
чальных состояний SI берем некоторую пару 
начальных состояний S1 исправного и 1

fS  неи-

справного устройств: (S1, 1
fS ). Для этой пары 

состояний строится различающая последовате-
льность T1. Последовательность T1 генерирует-
ся при помощи генетического алгоритма, испо-
льзующего универсальный 16-значный алфавит 
и многозначные функции. Однако, данный ме-
тод применяется при известных значениях пе-
ременных начального состояния, так как пара 
начальных состояний известна. Поэтому, бла-
годаря отсутствию неопределенного значения u 
на линиях начального состояния, различающая 
последовательность генерируется довольно 
просто. На данном этапе мы полагаем искомую 
входную последовательность T=T1. Далее про-
водим моделирование с неисправностью данно-
го устройства на последовательности T в мно-
гозначном алфавите B16. Если для последовате-
льности T выполняется критерий проверямости 
неисправности  согласно определению 2, то по-
лученная входная последовательность T являе-
тся тестом для рассматриваемой неисправности 
и процедура генерации теста  завершена. Иначе 
T процесс построения проверяющей последова-
тельности продолжается. Далее определяется 
новое множество пар начальных состояний SI, 
для которых необходимо построить различаю-
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щие последовательности. Новое множество SI 
состоит из пар состояний, принадлежащих 
множеству SF за исключением тех, которые 
принадлежат множеству SD уже различенных 
пар состояний: SI= SF \ SD. 

Из полученного множества SI выбираем не-
которую пару начальных состояний (S2, 2

fS ) и 
строим для нее различающую последователь-
ность T2, используя генетический алгоритм. 
Теперь полагаем искомую входную последова-
тельность T равной конкатенации T и T2. Для 
нее выполняется логическое моделирование с 
заданной неисправностью в многозначном ал-
фавите. Если для T выполняется критерий про-
веряемости, то построенная входная последова-
тельность является тестом данной неисправно-
сти и процесс генерации завершается, иначе - 
продолжается. И так далее пока либо не будет 
найдена тестовая последовательность T, либо 
количество итераций не превысит установлен-
ную границу.  

Рассмотрим этот подход на примере схемы  
представленной на рис. 1. Если исправная и не-
исправная схемы стартуют из полностью неоп-
ределенных состояний, что в многозначном ал-
фавите представляется значениями 

uyuy == 21 , , то тестовая последовательность 
не может быть построена с использованием 
стратегии одиночного наблюдения сигналов 
(SOT - определение 1), поскольку даже исправ-
ная схема дает неопределенные значения вы-
ходных сигналов (нет однозначной выходной 
реакции). Далее попробуем частично умень-
шить неопределенность начального состояния 
исправной схемы, положив значение перемен-
ной 01 =y  и оставив полностью неопределен-
ным состояние неисправной схемы. Для анали-
за используем универсальный 16-значный ал-
фавит B16, который одновременно позволяет 
выполнять моделирование исправной и неис-
правной схем в многозначном алфавите B16. 
Рассмотрим начальное состояние 

uyGy == 21 ,0 , что соответствует следую-
щим значениям сигналов: в исправной схеме 
переменная состояния 01 =y , а в неисправной 
схеме эта переменная имеет неопределенное 
значение: переменная uy =2  как в исправной, 
так и в неисправной схеме. Выполним логиче-
ское моделирование (исправной и неисправной 
схем) на входной последовательности T=(0,0,0) 

в универсальном алфавите B16. В результате 
получаем следующие значения выхода 
z=(G0,F0,D), которые показывают, что в  этом 
случае (при фиксации состояния исправной 
схемы 01 =y ) исправная и неисправные схемы 
выдают различные выходные реакции на вход-
ную последовательность T=(0,0,0) на третьем 
такте, что показывает значение z=D (которое 
означает 1 – в исправной и 0 – в неисправной 
схемах). Таким образом, мы показали, что два 
состояния исправной схемы ( )01,00(, 21 =yy ) с 
входной последовательностью х=(0,0,0) отли-
чаются от любых                 четырех состояний 
неисправной схемы ( )11,10,01,00(, 21 =ff yy ). 
Аналогично, путем присваивания начального 
состояния uyGy == 21 ,1  и логического мо-
делирования в B16 можно показать, что эта 
входная последовательность различает остав-
шиеся пары состояний исправной 
( 110,10(, 21 =yy ) и неисправной 

)11,10,01,00(, 21 =ff yy  схем. Таким образом, 
анализ 16 пар состояний исправной и неис-
правной схем в двоичном алфавите мы замени-
ли анализом двух схем в многозначном алфави-
те. Следует отметить, что использование уни-
версального 16-значного алфавита и одной 
схемы  по сравнению с анализом по отдельно-
сти двух (исправной и неисправной) схем в 
троичном алфавите [3] позволяет существенно 
уменьшить сложность проверки (на практике 
проверка часто выполняется с линейной слож-
ностью). Приведенный пример показывает, что 
пары начальных состояний исправной и неис-
правной схем, которые используются при гене-
рации тестовой последовательности на шаге 
могут быть частично неопределенными. При 
этом мы шли «сверху вниз», взяв сначала пол-
ностью неопределенные значения для состоя-
ний и убедившись, что в этом случае нельзя по-
строить тестовую последовательность, начали 
«снимать» неопределенность для отдельных 
переменных состояний. 

Заметим, что можно действовать наоборот 
«снизу вверх», взяв за основу одну пару со-
стояний с определенными значениями,  и  далее 
вносить неопределенность для отдельных пе-
ременных состояний. Предположим, что на те-
кущий момент для некоторой неисправности f 
построена тестовая последовательность Т, ко-
торая различает пару состояний (S,Q)  исправ-
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ной и неисправной схем. Предположим для оп-
ределенности, что эти состояния определяются 
следующими значениями переменных 

),...,,( 21 kδδδ , где каждая iδ  может принимать 
значения {0,1,D,D’} 16-значного алфавита B16. 
При выборе новой пары состояний (S’,Q’) мы 
попытаемся  внести неопределенности в значе-
ния ),...,,( 21 kδδδ  переменных состояния в как 
можно большем числе переменных, сохраняя 
при этом свойство входной последовательности 
проверять рассматриваемую неисправность для 
пары состояний (S,Q) (точнее множества пар, 
включающего (S,Q)). Таким образом, мы рас-
ширяем подмножество пар состояний исправ-
ной и неисправной схем, для которого входная 
последовательность остается проверяющей. 
При этом переменные состояния (y1, y2,…, yk) 
рассматриваются последовательно путем заме-
ны определенных значений {0,1,D,D’} алфави-
та B16 более неопределенными значениями сле-
дующим образом:  
1) yi=0 (0 в исправной и 0 в неисправной схе-

мах)   →  yi=G0 или yi=F0; 
2) yi=1 (1 в исправной и 1 в неисправной схе-

мах)   →  yi=G1 или yi=F1; 
3) yi=D (1 в исправной и 0 в неисправной схе-

мах)   →  yi=F0 или yi=G1; 
4) yi=D’ (0 в исправной и 1 в неисправной схе-

мах)   →  yi=F1 или yi=G0. 
Отметим, что при этом для каждой пары со-

стояний должен остаться момент времени, где 
выходные реакции исправной и неисправной 
схем отличаются. Если при таком введении не-
определенности свойство быть тестовой после-
довательностью теряется, то для текущей пере-
менной состояния восстанавливается исходное 
(определенное) значение. Пара состояний (P/R), 
в которую перешли исправная и неисправная 
схемы, может рассматриваться в качестве ис-
ходной на следующем этапе построения тесто-
вой последовательности только в том случае, 
если эта пара не покрывается полученными на 
предыдущих шагах значениями переменных 
состояний с неопределенностями.  

Учитывая все вышесказанное, в укрупнен-
ном виде алгоритм построения тестовой после-
довательности можно сформулировать сле-
дующим образом. Пусть T – формируемая 
входная тестовая последовательность, а SI – 
множество пар состояний исправной и неис-
правной схем, различаемых текущей Т. 

Генерация тестовой последовательности 
(схема) 

      { 
         T=∅, SI=∅; 
   While (есть неразличимые пары состоя-

ний) 
    { 

Выбор пары (возможно не полностью 
определенных) состояний (S,Q) 
( ),...,,(),,...,,( 2121 kk QS βββααα == ), не 
покрываемых на текучий монент SI; 

If (неразличимой пары не существует) 
Then тест Т построен: return; 
Формирование  значений  переменных 

состояний ),...,,( 21 kδδδ в алфавите B16; 
логическое моделирование в алфавите 

B16 на входной последовательности Т с на-
чальными состояниями ),...,,( 21 kδδδ ; 

if (значение D  или  D’ достигает 
внешнего выхода схемы) 

then  
пара состояний (S,Q) различается 

текущей последовательностью Т; 
Else 
{ 
 построение различающей последо-

вательности Т (S,Q); 
if (различающая последователь-

ность для (S,Q) не построена) 
then 
текущая неисправность непрове-

ряемая и удаляется из дальнейшего 
рассмотрения; 

 переход на конец алгоритма; 
} 
Для пары состояний 

),...,,(),,...,,( 2121 kk QS βββααα ==  
            For j=1 to k do 
              jj Fβδ = ; 
           логическое моделирование в B16; 
  if (T не различает (S,Q)) 

  then  
восстановление прежнего 

значения jδ ;  
  jj Gαδ = ; 
           логическое моделирование в B16; 
  if(T не различает (S,Q)) 

  then  
восстановление прежнего 

значения jδ ; 
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                       end 
определение новых различаемых пар 
 состояний ),( QS ; 

определение всех различаемых пар 
 состояний },{ QSSISI ∪= ; 

} 
        } 

Приведенный алгоритм гарантирует по-
строение тестовой последовательности для не-
избыточной неисправности в том случае, если 
гарантируется построение различающей  вход-
ной последовательности Т для пары (S,Q).  

Задача построения входной последователь-
ности, проверяющей пару состояний  (S/Q) ис-
правной и неисправной схемы может быть ре-
шена следующим образом. Прежде всего, в 
итеративной комбинационной схеме псевдо-
входам первого комбинационного эквивалента, 
соответствующим переменным состояния, при-
сваиваются начальные значения, которые опре-
деляются парой состояния (S/Q). Если i-я пере-
менная в исправной схеме yi=1, а неисправной 
– yi

 н =0, то этой переменной присваивается зна-
чение yi=D многозначного алфавита. Если же в 
исправной схеме yi=0, а неисправной – yi

 н =1, 
то присваивается yi=D’. Остальные переменные 
состояния yj, которые имеют одинаковые зна-
чения в исправной и неисправной схемах полу-
чают значения yj=0 или yj=1 соответственно. 

Кроме этого, необходимо внести влияние 
неисправности в каждый комбинационный эк-
вивалент итеративной комбинационной схемы. 
Для одиночной константной неисправности 

0≡ix  в алфавите B16  этой переменной при-
сваивается значение 0Fxi ≡ . Соответственно 
для одиночной константной неисправности 

1≡ix  переменной присваивается значение 
1Fxi ≡ . Далее для каждого потенциального 

решения T~  – искомой входной последователь-
ности необходимо выполнить логическое моде-
лирование в универсальном многозначном ал-
фавите B16. Если в результате моделирования 
значения  D или D’ достигнут хотя бы одного 
внешнего выхода итеративной комбинацион-
ной схемы, то последовательность T~  различа-
ет данную пару состояний. Для организации 
перебора потенциальных решений – различаю-
щих входных последовательностей в процессе 
поиска мы используем один из самых совре-
менных и эффективных методов - генетический 

алгоритм [1].  
Можно показать, что приведенный выше ал-

горитм позволяет построить тестовую последо-
вательность Т=0, 0, 0, 0, которая проверяет не-
исправность 0f1 ≡  схемы рис.1 (относительно 
только кратной стратегии наблюдения выход-
ных сигналов). 

Выше представлен только укрупненный ал-
горитм. При его реализации некоторые шаги 
могут быть выполнены по-разному, и здесь есть 
много нюансов. Выбор следующей пары со-
стояний  на шаге 2 алгоритма можно произво-
дить различным способом. При этом перемен-
ные состояния могут принимать либо  полно-
стью, либо частично определенные значения. В 
целом процесс построения тестовой последова-
тельности дает значительно лучшие результаты 
(по получаемой полноте теста) по сравнению с 
классическими алгоритмами, которые исполь-
зуют одиночную стратегию наблюдения сигна-
лов (SOT) и полностью неопределенные на-
чальные состояния как исправной, так и неис-
правной схем. Здесь можно использовать раз-
личные эвристики.  

Во-первых, позволять переменным состоя-
ния как исправной, так и неисправной схем 
принимать определенные значения. Это оправ-
дано в том случае, когда исправную и неиспра-
вную схемы трудно инициализировать – уста-
новить элементы памяти в определенное состо-
яние. Очевидно, использование полностью 
определенных состояний позволяет отказаться 
от требования инициализации схемы.   

Во-вторых, позволять принимать опреде-
ленные значения только переменным состояния 
неисправной схемы, оставляя неопределенны-
ми переменные состояния исправной схемы. 
Это целесообразно в том случае. когда исправ-
ная схема легко инициализируема, а неисправ-
ная – не инициализируема. В этом случае не-
сложно построить инициализирующую после-
довательность для исправной схемы и исполь-
зовать ее в качестве начального фрагмента тес-
товой последовательности, которая переведет 
ее в определенное состояние. Это позволяет ре-
зко сократить число распознаваемых пар состо-
яний – необходимо отличить одно состояние 
исправной схемы от всех состояний неисправ-
ной. 

В третьих, позволять принимать определен-
ные значения только переменным состояния 
исправной схемы, оставляя неопределенными 
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значения переменных состояния неисправной 
схемы. Эта эвристика полезна в том случае, ко-
гда можно инициализировать неисправную 
схему, а исправную нельзя. 

 
Заключение 
Следует отметить, что для схем c памятью  

количество неисправностей, непроверяемых 
относительно одиночной (обычной) стратегии 
наблюдения выходных сигналов, может быть 
достаточно большим. Так, например, для схем 
каталога ISCAS89 [7] даже для одиночных кон-
стантных неисправностей число таких неис-
правностей по некоторым данным [3] в среднем 
достигает 38%. Поэтому для достижения высо-
кой полноты проверяющих тестов последова-
тельностных схем нельзя ограничиваться толь-
ко одиночной (обычной) стратегией наблюде-
ния выходных сигналов с использованием тро-
ичного моделирования. Эту стратегию можно 
применять на первой стадии моделирования 
или генерации тестов. При этом имеет смысл из 
множества всех неисправностей выделить не-
исправности, которые в принципе не могут 
быть проверены с использованием одиночной 
стратегии наблюдения выходных сигналов. Да-
лее к таким неисправностям следует применять 
разработанные методы генерации тестов с ис-
пользованием более точной кратной стратеги 
наблюдения выходных сигналов, что позволяет 
существенно повысить полноту обнаружения 
неисправностей в схемах с памятью.  
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Ю.А.Скобцов, В.Ю.Скобцов, Ш.Н.Хінді Гене-
рація тестів для послідовносних схем з викорис-
танням кратної стратегії спостережения вихідних 
сигналів. 

Розроблено метод побудови тестових послідов-
ностей для цифрових схем з пам’яттю на основі роз-
різнення пар станів справної на несправної схеми. 
Використовується кратна стратегія спостереження 
вихідних сигналів, 16-значній алфавіт та генетичні 
алгоритми. Запропонований метод дозволяє виявити 
несправності, що не перевіряються традиційними  
методами і, тим самим, підвищити повноту контро-
люючих тестів. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ  СИСТЕМА  СЖАТИЯ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
МНОГОМЕРНЫХ  СИГНАЛОВ  НА  ОСНОВЕ  ВЕЙВЛЕТ-

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Стремительное развитие мультимедиа-технологий и телекоммуникации привело к необхо-
димости развития вопросов анализа, синтеза и обработки как одномерных, так и многомерных 
сигналов. В связи с этим проблема разработки систем сжатия и восстановления многомерных 
сигналов является актуальной. Предлагается структура системы сжатия и восстановления мно-
гомерных сигналов, которая динамично конфигурируется, на основе вейвлет-преобразования. 

Rapid development of multimedia technologies and telecommunication has led to necessity of de-
velopment of questions of the analysis, synthesis and processing of both one-dimensional, and multi-
dimensional signals. In this connection the problem of system development of compression and re-
storing of multi-dimensional signals is actual. The structure of dynamically configured system of 
compression and restoring of many-dimensional signals on the basis of wavelet-transformation is of-
fered.

Один из наиболее перспективных подходов к 
обработке многомерных сигналов состоит в 
применении многоскоростных систем, в кото-
рые входят многомерные цифровые фильтры и 
устройства изменения плотности отсчетов в 
пространственно-временной области. Вейвлет-
преобразование (ВП), а в особенности дискрет-
ное вейвлет-преобразование (ДВП), широко ис-
пользуются для сжатия и обработки нестацио-
нарных сигналов. Системы компрессии одно-
мерных и двумерных сигналов, в основу кото-
рых положено ВП и банки анализирую-
щих/синтезирующих фильтров, обладают высо-
ким коэффициентом сжатия и качеством восста-
новленных сигналов [1]. 

Важной задачей обработки сигналов является 
частотный анализ, который основан на преобра-
зовании Фурье. Преобразование Фурье позволя-
ет получить частотный спектр сигнала и дает 
возможность производить с этим спектром оп-
ределенные операции. Однако использование 
для этой цели вейвлет-преобразований открыва-
ет дополнительные возможности, которые в ос-
новном обусловлены локализацией вейв-
лет−базиса по времени и по частоте, а это по-
зволяет и частотный анализ и обработку прово-
дить локально для различных фрагментов обра-
батываемого сигнала.  

Например, при вейвлет-преобразовании для 
обработки сигнала, в котором необходимо выде-
лить конкретные локальные особенности, и ос-
лабить все остальные спектральные составляю-
щие, необходимо обратить в ноль вейвлет-
коэффициенты, не относящиеся к специально 
отмеченным областям обрабатываемого сигнала 
[2]. 

Идея вейвлет-сжатия также напоминает идею 
сжатия, основанную на использовании преобра-
зования Фурье. Дискретное преобразование Фу-
рье ставит в соответствие набору из K значений 
сигнала, набор из K коэффициентов Фурье – 
элементов частотного спектра этого сигнала. Ес-
ли некоторые коэффициенты Фурье оказались 
равными 0, то оставшихся значений будет дос-
таточно, чтобы без искажений восстановить ис-
ходный сигнал. Таким образом, удается пред-
ставить исходный сигнал меньшим числом зна-
чений. Дополнительно можно установить пра-
вила исключения ненулевых коэффициентов 
Фурье, например, исключая коэффициенты, мо-
дули которых окажутся меньше заданного чис-
ла. Это, конечно, приведет к искажению инфор-
мации, но позволит увеличить степень сжатия.  

Хорошую степень сжатия с незначительными 
искажениями сигнала можно получить в том 
случае, когда большая часть коэффициентов 
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Фурье близка к нулю, либо равна нулю. Реаль-
ные сигналы имеют весьма сложную структуру, 
и их Фурье-образ может не удовлетворять по-
добным требованиям. Для более эффективной 
обработки можно разбить обрабатываемый сиг-
нал на блоки фиксированного размера и выпол-
нять преобразования в каждой из них отдельно. 
В каждом таком блоке, сигнал будет иметь 
меньше особенностей, чем весь в целом, и обра-
зы Фурье этих блоков могут оказаться более 
подходящими для сжатия, чем образ всего сиг-
нала. Высокая степень сжатия этих блоков, не-
зависимо друг от друга, может привести к их 
плохой стыковке при сборке блоков.  

Дискретное вейвлет-преобразование также 
переводит набор из K элементов в набор из K 
вейвлет-коэффициентов. Эти коэффициенты со-
ответствуют не только амплитудам различных 
частот, но и различным пространственным уча-
сткам сигнала. Таким образом, отпадает необхо-
димость в предварительном разбиении сигнала 
на локальные области - эта возможность уже за-
ложена в вейвлет-преобразовании, причем при 
этом не возникает никаких значительных неже-
лательных побочных эффектов. 

Таким образом, целью данной работы явля-
ется разработка динамически конфигурируемой 
системы сжатия и восстановления многомерных 
сигналов на основе вейвлет-преобразования. 

Банк фильтров, системы кодирования много-
мерных сигналов можно реализовать на основе 
ДВП или пакетного ДВП (ПДВП), которое спо-
собно гибко изменять структуру фильтра в зави-
симости от выбранных критериев рассматри-
ваемой системы (качества обработки, скорости 
обработки, аппаратных затрат) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример структуры банка фильтров на осно-
ве ДВП. 
 
Сигнал S подается на входы фильтров высо-

ких G(ω) и нижних H(ω) частот, после чего с 
помощью операции децимации получают коэф-
фициенты аппроксимации на выходе фильтра 
нижних частот (SAi), и детализации на выходе 
фильтра высоких частот (SDi). Расширение ал-
горитма осуществляется по той же схеме [3,6].  

В результате процесса, исходный сигнал рас-
кладывается на вейвлет-компоненты вплоть до 
заданного уровня декомпозиции после чего, в 
ходе реконструкции, восстанавливается до при-
ближенного сигнала S~ .  

В результате такого разложения (преобразо-
вания кодирования) сигнал S представляется в 
ортонормированном базисе V={vm}, 0≤m<N 
(фильтры G(ω) и H(ω) рассчитываются в соот-
ветствии с этим базисом): 
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, 
где vm – вектор, образующий базис V,  vm = ψij, 
m=2-j + i; ψij – вейвлет-функция; i – её сдвиг; j – 
её растяжение; ⋅  – скалярное произведение. 

Коэффициенты mvS ,  приближаются к 

квантованным значениям ( )mvSQ , , где Q – 

оператор квантования. Сигнал S~  восстанавли-
вается по этим квантованным коэффициентам: 
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Если квантованные коэффициенты 
( )mvSQ ,  заданы R битами, то результирую-

щее искажение можно записать так: 

( ) 2~, SSSR −=ε , 

где ⋅  – норма разности сигналов. 

В общем случае ( )SR,ε  имеет нелинейный 

характер, так как S~  стараются приблизить наи-
меньшим числом векторов базиса V. 

Построение адаптивной системы кодирова-
ния многомерных сигналов требует больших 
вычислительных затрат. На данный момент спе-
циализированные устройства, базирующиеся на 
двух и более цифровых процессорах обработки 
сигналов (ЦПОС), занимают основное положе-
ние в задачах сжатия и обработки одномерных и 
двумерных сигналов. Однако более прогрессив-
ным направлением является применение ЦПОС 
совместно с параллельной логикой на базе про-
граммируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС) как единой системы [3].  

В качестве примера, рассмотрим одномер-
ную динамически конфигурируемую систему 
кодирования звуковых сигналов (рис. 2), так 
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как элементы многомерной системы проще по-
казать на одномерной. 

Вход и выход системы определяется вход-
ными Win  и выходными потоками Wout отсче-
тов сигналов (Wout ≤ Win) и состоит из трех ти-
повых блоков: 

− блок межканальной декорреляции, 
− блок моделирования (предсказания), 
− блок остаточного кодирования. 
Блок межканальной декорреляции предна-

значен для уменьшения объема входного пото-
ка отсчетов сигнала. В звуковых сигналах, сиг-
налы левого и правого каналов очень похожи. 
Если разница между левым Ln и правым Rn ка-
налами незначительна или постоянна, то пре-
образованные значения отсчетов входного сиг-
нала будут соответственно стремиться к нулю, 
либо к одному значению.  

Часто межканальная декорреляция выполня-
ется по схеме: 

Xn = (Ln + Rn)/2, 
Yn = (Ln – Rn), 

где Xn и Yn — новые векторы, с которыми сис-
тема будет работать далее. 

Исходные значения Ln и Rn восстановимы из 
Xn и Yn преобразованиями:  

Rn = Xn – Yn/2, 
Ln = Xn + Yn/2. 

Блок остаточного кодирования служит для 
конечного сжатия отсчетов сигнала. При звуко-
вом кодировании обычно используются цело-
численное кодирования на основе кодов 
Голомба-Райса. Основная идея этого метода со-
стоит в том, чтобы отдельно хранить порядок 
значения отсчета сигнала от значений отсчетов 
сигнала. Остаточное кодирование звуковых 
сигналов более эффективно при использовании 
целочисленного кодирования, по сравнению с 
методами сжатия по алгоритму Хаффмана или 
LZW, которые предназначены для сжатия рав-
новероятных данных [4, 7]. 

Ядром системы кодирования звуковых сиг-
налов, основанной на ДВП, является блок мо-
делирования и блок обратной связи моделиро-
вания. Блок моделирования предназначен для 
преобразования звуковых отсчетов поступаю-
щих с блока межканальной декорреляции и 
преобразования их в вектор наборов отсчетов 
для каждого канала соответственно. Для моде-
лирования используются наборы вейвлет-
фильтров, подстраивающихся к входному сиг-
налу, что позволяет на выходе блока моделиро-

вания получить вектор отсчетов сигнала более 
компактным, чем на входе.  

Для реализации сжатия предлагается ис-
пользовать ряд алгоритмов: 

- алгоритмы, уменьшающие информацион-
ную энтропию сигнала, основанные на пере-
дискретизации и квантовании коэффициентов 
преобразования, 

- алгоритмы подавления шумов сигнала, ос-
нованных на лифтинге или трешолдинге [3], 

- алгоритмы сжатия равновероятных дан-
ных, например, Хаффмана или LZW [4, 7].  

При выборе «лучшего» базиса из словаря 
базисов, коэффициенты вейвлет-
преобразования обрабатываемого сигнала из-
меняются «медленнее», чем сам сигнал [5,8,9]. 
Этот факт позволяет снизить частоту дискрети-
зации вектора отсчетов коэффициентов преоб-
разования: 

∑
−

=

−=
1

0
)()()(~ N

k
kmLSkhmS , 

где 
S – входной сигнал; S~ – выходной сигнал; 
h(k) – импульсная характеристика фильтра 
сглаживания; L – шаг децимации. 

Блок обратной связи моделирования служит 
для контроля параметров кодирования звуково-
го сигнала и для поддержки устойчивости 
фильтров блока моделирования. Для этого он 
содержит блоки:  

− отношения качество/степь сжатия; 
− отношения скорость/степь сжатия; 
− нахождения лучшей из попыток сжатия. 
Блок моделирования состоит из блоков: 
− блок фильтров декомпозиции; 
− блок многоканальной обработки 

отсчетов; 
− блок фильтров реконструкции; 
− блок выбора параметр компози-

ции / реконструкции; 
− блок выбора алгоритма многоканальной 

обработки. 
Блок фильтров декомпозиции позволяет вы-
полнить разбиение входного звукового сигнала 
на полосы в соответствии с параметрами 
фильтров декомпозиции, определенных для 
конкретного входного сигнала. К параметрам 
этого блока относят: 

− порядок фильтров; 
− количество каскадов банка фильтров; 
− тип структуры (симметричная / несим-

метричная); 
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Рис. 3. Схема конфигурируемого блока моделирования системы кодирования одномерных и многомерных сигна-
лов. 
 
− тип выбранного вейвлета, для 

реализации фильтров; 
− аппаратные затраты на реализацию 

(включая вычислительную сложность). 
Блок фильтров композиции предназначен 

для сборки сигнала, представленного в виде 
набора отсчетов для каждого канала и имеет те 
же параметры, что и блок фильтров декомпози-
ции. 

Блоки фильтров композиции и декомпози-
ции удобно реализовать на основе ПЛИС, так 
как они имеют регулярную структуру. Однако 
их можно выполнить на ЦПОС, из-за наличия 
быстрых алгоритмов расчета вейвлет-фильтров. 

Блок многоканальной обработки отсчетов 
служит для обработки каждого канала входных 
данных с банка фильтра декомпозиции. В этом 
блоке могут быть использованы разные схемы 
и алгоритмы обработки векторов отсчетов ка-
налов, например, лифтиниг или трешолдинг [3].  

 

 
 

Рис. 4. Входной (а) и восстановленный (б) (выход-
ной) сигналы этапа моделирования. 

Блоки выбора параметров компози-
ции/декомпозиции и алгоритма многоканаль-
ной обработки позволяют выполнить эвристи-
ческую оценку сигналов поступающих с блоков 
обратной связи моделирования и соответст-
вующей настройки блоков фильтрации, а также 
многоканальной обработки. 

 

 
Рис. 5. ДВП входного сигнала (5 ступеней, исполь-
зуемый вейвлет – db4). 
 
Моделирование рассматриваемой динамиче-

ски конфигурируемой системы кодирования 
звуковых сигналов проводилось на основе кон-
фигурируемого блока моделирования сигнала, 
типовая структура которого представлена на 
рис. 3. Результаты проведенного моделирова-
ния системы, представленной в виде пятикас-
кадного блока фильтров декомпози-
ции/реконструкции (рис.1) и блока обработки 
отсчетов, основанном на мягкой пороговой 
функции (трешолдинге), приведены на рис. 4 и 
рис. 5. На рис. 4,а и 4,б представлены входной 
и выходной сигналы системы. На рис.5 приве-

а) 

б) 
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дены графики коэффициентов получаемых на 
выходах структуры декомпозиции (название 
коэффициентов соответствует обозначениям на 
рис.1). Как видно из рис. 5, большинство коэф-
фициентов ДВП стремятся к нулю, а это зна-
чит, что выходной сигнал можно представить 
меньшим числом значений, чем входной. Од-
нако в случае применения пороговой обработки 
теряется часть информации входного сигнала.  

Это диктует необходимость проведения до-
полнительных исследований, которые позволи-
ли бы выявить зависимости отношения качест-
во/сжатие (в рамках модели) и применяемого 
алгоритма блока многоканальных отсчетов [6]. 

Таким образом, предложена динамически 
конфигурируемая система сжатия и восстанов-
ления многомерных сигналов на основе вейвлет-
преобразования. Проведен анализ и моделиро-
вание элементов структуры обработки сигналов 
на основе ДВП. Исследование характеристик и 
использование таких систем дает возможность 
проводить эффективную обработку и сжатие 
нестационарных сигналов. Выявлено, что 
структура такой системы является достаточно 
гибкой, так как может быть эффективно реали-
зована как на основе ПЛИС, так и ЦПОС. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Painter T., Spanias A. Perceptual Coding of Digital 

Audio // Proceedings of the IEEE. April 2000. – 
Vol. 88, №4.  – P. 451-513. 

2. http://www.electronics.ru/issue/2007/3/11 

3. http://offline.computerra.ru/1998/236/1127/ 
4. Воробьев В. И. Теория и практика вейвлет-

преобразований / Воробьев В. И., Грибунин В.Г. 
– СПб.: ВУС. – 1999. – 202 c. 

5. Meng J.-H. Scene Change Detection in a MPEG 
Compressed Video  Sequence . – Proc. SPIE, 1995. 

6. Ситніков В.С., Біленко А.О., Кривой М.А. Аналіз 
банків фільтрів при вейвлет-фільтрації. // Збірник 
наукових праць Одеського ордена Леніна 
Інституту сухопутних війск. – 2007. – № 14. – 
С.127-130. 

7. Целочисленное кодирование: 
http://rain.ifmo.ru/cat/view.php/theory/coding/intege
r-2005/#Rcode 

8. Мала С. Вэйвлеты в обработке сигналов: // Пер. с 
англ. – М.: Мир, 2005. – 671 с. 

9. Петухов А.П. Введение в теорию базисов вспле-
сков. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ГТУ, 1999. – 
132с. 

A.A. Bilenko, V.S. Sitnikov Computer system of 
compression and restoration of multidimensional 
signals on the basis of wavelet-transformation. 

А.А. Биленко, В.С. Ситников Комп’ютерна сис-
тема стискування і відновлення багатомірних си-
гналів на основі вейвлет-перетворення. 

Стрімкий розвиток мультимедіа-технологій і те-
лекомунікацій привів до необхідності розвитку пи-
тань аналізу, синтезу і обробки як одновимірних, так 
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АДАПТИВНЫЙ  МЕТОД  ПОЛУЧЕНИЯ  ВЕСОВОЙ  ФУНКЦИИ 
ДЛЯ  СЕЛЕКЦИИ  ПОСТОЯННОЙ  СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  СИГНАЛОВ 

Рассмотрена возможность повышения точности определения постоянной составляющей 
сигналов, полученных при  измерении параметров динамических систем. Приведено аналити-
ческое описание метода, использующего адаптивную фильтрацию. Метод позволяет получить 
весовую функцию для каждого конкретного сигнала. Предложена работоспособная модель и 
отражены полученные в процессе моделирования результаты. 

Ключевые слова: динамическая система, адаптивная фильтрация, весовая функция, 
КИХ-фильтр, аддитивный шум, передаточная функция. 

The possibility to increase the precision  of determination of permanent component of the sig-
nals, obtained at measuring the dynamic systems parameters is reflected in the article. The method 
uses adaptive filtration. A method allows getting a weight function for every concrete signal. A capa-
ble of working model is offered and the results obtained in the process of design are reflected. 

Key words: dynamic system, adaptive filtration, function, FIR-filter, additive noise, transfer 
function. 

Введение 
При измерении характеристик динамиче-

ских объектов, полученные результаты оказы-
ваются зашумленными или искаженными, что в 
большинстве случаев не позволяет получить 
результат с требуемой точностью. Связано это 
с тем, что объекты окружающего мира являют-
ся динамическими системами и обладают 
своими внутренними изменениями, деформа-
циями, колебаниями, а вследствие этого и шу-
мами. В статье рассматривается возможность 
повышение точности определения параметров 
сигналов динамических систем при помощи  
адаптивной фильтрации. Основа метода заклю-
чается в том, что система моделирует собст-
венную весовую функцию для каждого нового 
сигнала. 

Адаптивные устройства обработки данных 
отличаются наличием определенной связи па-
раметров передаточной функции с параметрами 
входных, выходных, ожидаемых, прогнозируе-
мых и прочих дополнительных сигналов или с 
параметрами их статистических соотношений, 
что позволяет самонастраиваться на оптималь-
ную обработку сигналов. В простейшем случае, 
адаптивное устройство содержит программи-
руемый фильтр обработки данных и блок (ал-
горитм) адаптации, который на основании оп-

ределенной программы анализа входных, вы-
ходных и прочих дополнительных данных вы-
рабатывает сигнал управления параметрами 
программируемого фильтра. 

Последовательность получения какого-либо 
параметра динамической системы изображена 
на рис. 1 [1]. На исследуемый объект, кроме 
определяемого воздействия, могут действовать 
и различные внешние факторы среды, которые 
вносят аддитивную составляющую помехи. 
Также сам объект, являясь сложной системой, 
вносит мультипликативную составляющую по-
мехи. Далее, уже искаженный физический па-
раметр, определенным способом преобразуется 
в электрический, затем следует аналогово-
цифровое преобразование, приведение полу-
ченного значения по заданной функции к нор-
мальному виду.  

 
Постановка задачи 
Полученные в результате аналогово-

цифрового преобразования и нормализации 
данные в большинстве случаев не будут при-
годны для дальнейшего использования без 
предварительной обработки, в процессе кото-
рой минимизируются всевозможные помехи и 
шумы. Одним из способов устранения возник-
ших искажений является фильтрация [1,2]. При  
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Рис.1. Структурная схема получения параметра динамической системы. 
 

 
Рис.2. Диаграмма взвешивания состава. 

 
этом необходимо точно знать либо то что тре-
буется получить, либо то что требуется удалить 
из сигнала. Однако, когда речь идёт о динами-
ческих системах заранее предположить что ли-
бо точно нельзя, определены только общие че-
рты сигнала и помехи. Поэтому, даже применяя 
фильтрацию к одному классу динамических си-
стем, в большинстве случаев для получения ре-
зультата с ожидаемой точностью, не достаточ-
но лишь определить тип фильтрации. Возника-
ет необходимость подстройки фильтра в про-
цессе фильтрации, то есть его адаптации к вхо-
дному воздействию. 

На рис. 2 приведен реальный сигнал, снятый 
с тензометрического датчика при прохождении 

через платформу весов железнодорожного со-
става.  

Полученная характеристика должна пред-
ставлять из себя набор прямоугольных импуль-
сов различной амплитуды. На практике, при 
измерении веса движущихся объектов, на по-
лученную характеристику накладываются раз-
личные гармонические колебания, вызванные 
собственными продольными и поперечными 
колебаниями объекта. 

На рис. 3 и рис. 4 изображены увеличенные 
части рис. 2, это и есть зашумленный сигнал 
при взвешивании осей тепловоза и вагона. 

Задачи такого типа могут быть решены не-
сколькими способами: математическое усред-
нение (интегрирование), фильтрация низких 
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частот, косинусные окна. В данном случае из 
перечисленных методов наилучшую точность 
дает использование косинусных окон, так при 
измерении веса движущихся объектов погреш-
ность составляет порядка 0.1%. Стационарное 
взвешивание дает точность на несколько по-
рядков выше, следовательно, актуальной явля-
ется задача повышения точности и скорости 
получения параметров динамических систем.  

 

 
Рис. 3. Зашумленный сигнал (ось тепловоза). 
 

 
Рис.4. Зашумленный сигнал (ось вагона). 

 
Целью данной работы, был поиск алгоритма 

и структуры системы использующей адаптив-
ную фильтрацию для более точного определе-
ния параметров динамических объектов. В ре-
зультате адаптации есть возможность получе-
ния оптимального КИХ-фильтра или окна для 
последующего синтеза КИХ-фильтров [3]. Це-
лесообразность такого подхода и будет рас-
смотрена далее. 

 
Описание предложенного адаптивного 

метода 
В рассматриваемом случае динамическая 

система обладает  параметром X0 , являющимся 
постоянным во времени, в течение которого 
производится наблюдение. Кроме того в систе-
ме возникают гармонические составляющие 

сигнала, искажающие наблюдаемый параметр. 
На рис. 5 изображен определяемый сигнал  X0 и 
помеха p(t), представляющая  собой сумму не-
скольких гармоник. 

 

 
Рис.5. Параметр системы  X0 и шум системы p(t). 

 
При измерении параметра X0 в результате на 

выходе системы получен зашумленный сигнал 
x(t), представляющий собой сумму данного па-
раметра и аддитивных составляющих p(t): 

x(t)= X0+ p(t) (1)
На рис.6. изображен  зашумленный сигнал, 

из которого необходимо выделить полезную 
составляющую. 

Исходя из метода окон [2], можно использо-
вать ту же формулу для определения постоян-
ной составляющей сигнала, но только в качест-
ве весовых коэффициентов взять коэффициен-
ты КИХ-фильтра, полученного на основе адап-
тивного фильтра. 

 

 
Рис.6. Зашумленный сигнал. 
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Формула определения постоянной состав-
ляющей: 

∫
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Следующая формула получается подстанов-
кой в формулу (2) вместо x(t) формулы (1), и 
умножением обеих частей уравнения на знаме-
натель: 
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Раскрыв в правой части уравнения скобки и 
учитывая то, что интеграл суммы равен сумме 
интегралов, а произведение подынтегральной 
функции на константу равносильно произведе-
нию самого интеграла на эту константу, полу-
чается: 
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Следовательно, для выполнения исходной 
формулы должно выполняться условие: 
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t

dttwtp   (5)

Формула (5) является условием подавления 
помехи КИХ-фильтра [1], то есть необходимо 
выбрать такой КИХ-фильтр, после прохожде-
ния через который аддитивная помеха станет 
близкой к нулю. Такой фильтр можно получить 
с помощью адаптивной фильтрации, при этом 
адаптивный фильтр можно адаптировать к лю-
бой константе К, соизмеримой по величине с 
определяемой. 

Приступая к моделированию системы извес-
тен  вид  входного воздействия и то, что на него 
наложена помеха. В состав системы будет вхо-
дить адаптивный фильтр. Способ включения 
этого фильтра и тип образцового сигнала необ-
ходимо определить в процессе проектирования 
модели, кроме того необходимо предложить 
методику определения образцового сигнала для 
адаптации. 

В результате моделирования были исследо-
ваны две различные адаптивные схемы позво-

ляющие подавить помеху рис.7 и рис.8. При 
адаптивном моделировании обязательно требу-
ется образцовый сигнал, а как правило в реаль-
ных условиях его нет, поэтому были испробо-
ваны различные способы его замены. Так на 
рис.7. приведена структура одной из наиболее 
результативных моделей решения проблемы. В 
приведенной модели адаптивный фильтр вклю-
чен последовательно с системой, что позволяет 
в результате адаптации получить обратную мо-
дель системы. Образцовый сигнал, необходи-
мый для адаптации фильтра, является констан-
той. Далее полученные в результате адаптации 
коэффициенты адаптивного фильтра, подстав-
ляются в передаточную функцию, в результате 
чего получается настроенный на определенную 
помеху неадаптивный фильтр, то есть режек-
торный КИХ-фильтр. Теперь, пропуская за-
шумленный сигнал уже через полученный 
КИХ-фильтр, на выходе получаем  достаточно 
точное подобие исходного чистого сигнала, 
среднее значение которого и будет соответст-
вовать искомому параметру. 

В изображенной  на рис. 7 модели, в качест-
ве входного воздействия используются прямо-
угольные импульсы. С помощью сумматора на 
них накладываются две гармонические состав-
ляющие, с частотами соизмеримыми с реаль-
ными помехами. Затем эта смесь пропускается 
через рекурсивное звено, представленное пере-
даточной функцией. В результате, окончатель-
но искаженный сигнал поступает на вход адап-
тивного фильтра и параллельно на вход КИХ-
фильтра, представленного передаточной функ-
цией. В качестве адаптивного фильтра был вы-
бран фильтра Калмана как наиболее подходя-
щий, так как он предназначен для минимизации 
дисперсии оценки векторного случайного про-
цесса x(k), изменяющегося во времени сле-
дующим образом: 

 x(k+1)= Φ(k)x(k)+v(k), (6)
где Φ(k) — матрица перехода, v(k) — случай-
ный вектор (шум процесса) [4]. Что близко к 
поставленной задаче. На вход ошибки адапта-
ции фильтра, подается разница между констан-
той и сигналом с выхода фильтра. Полученные 
же в результате адаптации коэффициенты 
фильтра, записываются в специальное окно 
отображения результата и сохраняются в чи-
словом векторе, используемом в дальнейшем 
для подстановки в передаточную функцию. В 
окне симулятора Scope отображены интере-
сующие нас сигналы: входной, зашумленный,  
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Рис.7. Модель исследуемой системы.  

 

сигнал ошибки адаптации и отфильтрованный 
сигнал. 

Суть данной модели в том, что конечный ре-
зультат получается при делении, где делимым 
является  сумма произведений коэффициентов 
фильтра на соответствующие отсчеты сигнала, 
а делителем сумма всех коэффициентов фильт-
ра. Это отражает следующая формула: 

∑
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где wai -коэффициенты адаптивного фильтра; 
xi – отсчеты сигнала; X0 –амплитуда зашумлен-
ного сигнала. 

Модель с параллельно включенным адап-
тивным фильтром рис.8, полезных результатов 
не дала, так как в данном случая в результате 
адаптации получается прямая модель системы. 
Входное воздействие в виде прямоугольных 
импульсов подается на вход рекурсивного звена 
заданного передаточной функцией и парал-
лельно на вход адаптивного фильтра. В качест-
ве сигнала ошибки для адаптивного фильтра 
используется разность выходов рекурсивного 
звена и самого фильтра. В результате адаптации 
фильтр пытается предсказать следующее значе-
ние на выходе рекурсивного звена, при этом 
адаптивный фильтр становится нерекурсивной 
моделью рекурсивного звена. 

Вернувшись к первой модели и проанализи-
ровав получаемые в результате адаптации ко-
эффициенты фильтра, можно сделать вывод, 
что каждый коэффициент адаптивного фильтра 
складывается из двух частей, одна из которых  
служит для нормализации амплитуды входного 
сигнала к амплитуде образцового, а вторая для 
удаления искажающей составляющей сигнала. 

Исходя из этого, можно сделать вывод что 
первое слагаемое   bi изменяется при изменении 
амплитуды образцового сигнала и пропорцио-
нальна этому изменению, а второе является 
константой ci и зависит лишь от типа помехи. 

Следовательно, справедливо следующее ра-
венство: 
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Из предыдущей формулы  получается: 
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Проверив полученное выражение экспери-
ментально и сведя результаты эксперимента в 
таблицу 1, проанализируем погрешность изме-
рения. 
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Рис.8. Модель системы с паралельно включенным адаптивным фильтром. 
 
Таблица 1. Результаты эксперимента. 

Входной 
синал Образцовый b1 b2 b3 b4 b5 

1 K0 0 -0,00942 -0,00938 -0,00929 -0,00919 -0,009 

расчет 
21

2112

KK
KbKbc ii

i −
⋅−⋅

=  -0,00942 -0,00934 -0,00941 -0,00918 -0,00906 

1 K1 0,5 0,09069 0,06823 0,05 0,03556 0,02422 

расчет iiii ccb
K
Kb +−= )( 2

2

1
1  0,09069 0,06823 0,05 0,03556 0,02422 

1 K2 1 0,1908 0,1458 0,10941 0,0803 0,0575 

расчет iiii ccb
K
Kb +−= )( 4

4

2
2  0,190804 0,145868 0,109332 0,080336 0,057512 

1 K3 2 0,391 0,301 0,2281 0,16986 0,1241 
1 K4 5 0,9917 0,7667 0,5843 0,4384 0,3238 

 
Из таблицы видно, что исходное предполо-

жение полностью подтвердилось. То есть ко-
эффициенты являются суммой двух слагаемых, 
одно из которых константа, а второе пропор-
ционально образцовому сигналу. 

Анализируя предыдущие исследования в 
этой области, можно сделать выводы, что зада-
чи такого типа решаются с помощью фильтра-
ции. При этом построение фильтра ведется с 
использованием весовых функций, чаще всего 
косинусных: Хеннинга, Хэмминга или Блэкме-
на [5].  Что же касается адаптивной фильтра-
ции, то в литературе описано несколько основ-

ных направлений её использования. Однако, 
адаптивная фильтрация, как таковая, в чистом 
виде в данном случае не применима. Поэтому, 
для достижения поставленной цели, в этой ра-
боте объединены такие области цифровой об-
работки сигналов, как адаптивная фильтрация и 
синтез фильтров с использованием весовых 
функций. 

 
Выводы 
Делая вывод, можно отметить, что в пред-

ложенном методе адаптации получается собст-
венная весовая функция для каждого конкрет-
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ного случая. Описанный метод используется 
для определения амплитуды зашумленного сиг-
нала, при этом важность уделяется точности 
определения амплитуды, а не скорости получе-
ния результата, так как данный метод весьма 
энергоемкий и требует больших программных 
затрат. 

Данный метод может применяться при оп-
ределении параметров динамических систем. 
Как правило, определяемые параметры на не-
котором промежутке времени являются посто-
янными, но измерить их точно не удается из-за 
помех различного рода, вызванных например 
колебаниями всего объекта или его частей. Ре-
шить данную задачу можно измерив на опреде-
ленном промежутке времени искомый пара-
метр, а затем полученную последовательность 
данных обработать предложенным методом. 
Такие задачи, как уже было сказано, возникают 
при измерении веса: движущихся объектов, на 
движущихся объектах, цистерн с колеблющей-
ся жидкостью, подвешенных грузов и т.д. 

Преимуществом данного метода является 
возможность его применения при периодах по-
мехи, соизмеримых с длиной выборки полезно-
го сигнала. В таких случаях погрешность мето-
да адаптации составляет порядка 0.1%, а мето-
да косинусных окон около 0.5%. В остальных 
же случаях предложенный метод дает результат 
с более высокой точностью порядка 0.01%, хо-
тя есть возможность, в каждом конкретном слу-
чае,  при некоторой доработке устройства адап-
тации получить результат на порядок лучше. 
Недостаток метода в его некоторой трудоемко-
сти реализации. Хотя при современных скоро-
стях обработки данных, во многих случаях его 
трудоемкость не будет существенным недос-

татком и не скажется на времени получения 
конечного результата. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Солонина А.И. Основы цифровой обработки 

сигналов: Курс лекций / А.И. Солонина, Д.А. 
Улахович, С.М. Арбузов и др. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2003.– 615 с. 

2. Сергиенко А.Б.  Цифровая обработка сигналов: 
Учебник для вузов – СПб.: Питер, 2002.– 608 с. 

3. Уйдров Б., Стирнз С.  Адаптивная обработка 
сигналов: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1989. – 
440 с. 

4. Сергиенко А.Б.  Алгоритмы адаптивной фильт-
рации: особенности реализации в MATLAB. 
//Математика в приложениях. – 2003. – №1(1). –
С.18-28. 

5. Айфичер Э., Джервис Б. Цифровая обработка 
сигналов: Практический подход, 2-е издание.: 
Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 
2008. – 992 с. 

Bilokopitov  D., Shuteev E. Adaptive method get-
ting a weight function for selection permanent of the 
signals. 

Белокопитов Д.О., Шутєєв Э.И. Адаптивний 
метод отримання вагової функції для селекції по-
стійної складової сигналів. 

Розглянута можливість підвищення точності ви-
значення постійної складової сигналів, одержаних 
при  вимірюванні параметрів динамічних систем. 
Приведено аналітичний опис методу, що використо-
вує адаптивну фільтрацію. Метод дозволяє одержа-
ти вагову функцію для кожного конкретного сигна-
лу. Запропонована працездатна модель і відображені 
отримані в процесі моделювання результати. 
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ІМІТАЦІЙНА  МОДЕЛЬ  ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ   
НА  ОСНОВІ  КУСКОВО-ПЕРІОДИЧНО КОРЕЛЬОВАНОГО 
ВИПАДКОВОГО  ПРОЦЕСУ  ІЗ  ВРАХУВАННЯМ  ЙОГО  

ЦИРКАДНОЇ  ДИНАМІКИ  

На основі математичної моделі електрокардіосигналу (ЕКС) у вигляді кусково-
періодично корельованого випадкового процесу розроблено його комп’ютерну імітаційну мо-
дель, яка враховує у своїй структурі поєднання властивостей стохастичності із повторністю 
електрокардіосигналу. Використовуючи програмне середовище Matlab, розроблено програму з 
графічним інтерфейсом, яка імітує довготривалий електрокардіосигнал (24 год.) за відомими 
статистичними параметрами для патологій і норм (амплітуди P,Q,R,S,T,U зубців, часові трива-
лості зубців та стадій доби (NREM, REM), амплітудні та часові відхилення) з достовірним від-
творенням даних. 

On the basis of mathematical model of electrocardiosignal as the piece-periodically corre-
lated casual process computer simulation model, which takes into account in the structure combination 
of properties of stochastics with repeated of electrokardiosignal, is developed. Utillizing the software 
environment of Matlab, the program with a graphic interface, which imitates long-term 
electrocardiosignal (24 hours) after the known statistical parameters for pathologies and norms (am-
plitudes of P,Q,R,S,T,U of indents, sentinels of duration of indents and stages of days (NREM, REM), 
peak and sentinel rejections) with the reliable  recreation of information, is designed. 

Вступ 
Електрокардіографія є одним з основних ме-

тодів дослідження серця і діагностики захво-
рювань серцево-судинної системи. Цей метод 
дає можливість виявити локалізацію ділянок 
змін міокарда, їх поширення, глибину і час по-
яви, що, в свою чергу, дає змогу лікареві вста-
новити діагноз на ранній стадії появи захворю-
вання.  

Сучасні комп’ютерні кардіодіагностичні си-
стеми голтерівського моніторингу повинні ав-
томатично видавати лікареві достовірні дані 
про момент появи таких змін, що полегшить лі-
кареві діагностику, а це можливо лише за наяв-
ності адекватної до такої задачі математичної 
моделі і розробленої на її основі комп’ютерної 
імітаційної моделі. 

На сьогодні можна виділити низку відомих 
комп’ютерних імітаційних моделей ЕКС, у 
яких локалізація ділянок змін міокарда зада-
ється апріорно, проте у цих моделей є ряд не-
доліків, зокрема:  

1) модель у вигляді вектора дискретних стаці-
онарних лінійних випадкових процесів (Лупен-
ко С.А., Литвиненко Я.В., Щербак А.М.) [1] не 
враховує фактору випадковості цієї локалізації, 
2) модель у вигляді адитивної суміші стаціона-
рних і нестаціонарних процесів, які відповіда-
ють зонам електричного спокою та активності, 
відповідно, (Литвиненко Я.В.) [2] модифікує 
попередню, зберігаючи її недоліки і, крім того, 
не враховує у своїй структурі випадковості ча-
сових інтервалів, що є природнім для реальних 
електрокардіосигналів, 
3) неформалізована абстрактна модель у ви-
гляді кусково-лінійної апроксимації (Losada R.) 
[3] відтворює вигляд ЕКС, не враховуючи пла-
вність переходів між зубцями P, Q, R, S, T, U  
та циклами електрокардіосигналу, 
4) модель у вигляді періодично-корельованої 
випадкової послідовності (Хвостівський М.О., 
Дедів Л.Є., Дунець В.Л., Щадріна Г.М.) [4] не 
дає змогу врахувати у своїй структурі поєднан-
ня властивостей стохастичності стадій активно-
сті і пасивності із їх періодичністю. 
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Постановка задачі та її розв'язок 
На підставі аналізу відомих комп’ютерних 

імітаційних моделей ЕКС можна сказати, що ні 
одна модель не має змоги імітувати довготри-
валі сигнали, що є важливим при дослідженні 
його циркадної динаміки (зв'язок з життєдіяль-
ністю пацієнта (спокій, фізична активність, ро-
зумова напруга, їда, сон)).  

Відома математична модель ЕКС у вигляді 
кусково-періодично корельованого випадково-
го процесу (КПКВП), яка враховує в собі поєд-
нання стохастичної природи та повторності 
cтадій активності і пасивності міокарда, що є 
властивим для сигналів біологічного похо-
дження є придатною для комп’ютерного іміта-
ційного моделювання.  

Отже, в даній статті поставлено задачу ство-
рення комп’ютерної імітаційної моделі ЕКС на 
базі математичної моделі у вигляді КПКВП, що 
дасть можливість полегшити процес автомати-
зації діагностики в системах голтерівського 
моніторингу. 

На рис.1 виділено часові інтервали в довгот-
ривалому ЕКС. 

 

 
Рис. 1. Поділ стадій довготривалого ЕКС на часові 
інтервали 

 
Комп’ютерна імітаційна модель довготрива-

лого ЕКС у вигляді КПКВП: 
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 ,0
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функція, [ )1, += nnnD ττ  – тривалість n -ої стадії; 

( )tnξ  – періодично корельована випадкова 
послідовність в межах n -ої стадії: 
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Dtiякщо
Dtiякщо

 ,0
 ,1

 – індика-

торна  функція; k  – номер періоду, Kk ,1 ∈ ; 

n  – номер стадії, Nn ,1 ∈ ; t∆  – крок 

дискретизації ЕКС; i  - номер відліку; TN  – 
кількість точок, які належать в межах одного 

періоду ЕКС, 
t

TNT ∆
= ;  

( )[ )nTnTkn tNktkND ττ +∆++∆= 1,  – часовий 
діапазон тривалості k-го періоду ЕКС та n -ої 
стадії; 

nkперіодξ  – k-та випадкова послідовність в 

межах одного періоду та n -ої стадії. 
Імітаційну модель ЕКС на одному періоді T  

побудовано у вигляді синусоїди із експо-
нентційним заниканням на характерних часо-
вих рівнях, яка враховує медичні діагностичні 
параметри, такі як амплітуди хвиль та їх часові 
тривалості tNx∆  (рис.2): 

( ) ( ) ,2sin j

Kti

jjj LeftiAtis j ⋅⋅⋅∆⋅⋅⋅=∆ ⋅∆⋅−π     (3) 
де [ ]tt;NxNx jj ∆∆∈ −1i ; j – номер хвилі, 
j=1,2,..., M ; M  – кількість хвиль; jNx  – зна-

чення тривалості періоду j -ої хвилі; jA  – 

амплітуда j -ої хвилі; 
j

f  – частота коливань 

синусоїди j -ої хвилі (в даному випадку для 
півперіоду); jK  – коефіцієнти нахилу j -ої 
хвилі; jL  – масштабні коефіцієнти для j -ої 
хвилі. 

В моделі (3) амплітуди хвиль jA  і часові їх 
тривалості tNx∆  є сталими величинами, тому 
внесемо в даний вираз випадкову складову: 

( ) ( )
( ) ( )( ) ,2sin j
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LeftiA

tisti
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jjjj

⋅⋅⋅+∆⋅⋅⋅+=
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⋅∆−ψπψ

ψψξ
(4) 

де [ ]tNxNx jj ∆∆∈ − t;i 1 ; { } { }( )ADAMrndA ,=ψ  – 
випадкова величина амплітуди хвилі з матема-
тичним сподіванням { }AM  та дисперсією 
{ }AD , яка є показником відхилення; 

{ } { }( )TDTMrndT ,=ψ  – випадкова величина 
часової тривалості хвилі з математичним 
сподіванням { }TM  та дисперсією { }TD , яка є 
показником відхилення. 

Отримані значення функцій (4) для 
Mj ,..,3,2,1=  об’єднаємо в одну функцію: 

( ) ( ) ( ) ( )titititi Mхвиліхвиліхвиліперіод M
∆∪∆∪∆=∆ ξξξξ 2211

,(5) 

де 
______

,1 Mj =  – номер хвилі; [ )tNxti ∆∈∆ 11 ,0  – ча-
совий діапазон 1-ої хвилі; [ )tNxtNxti ∆∆∈∆ 212 ,  – 
часовий діапазон 2-ої хвилі; 
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[ )tNxtNxti ∆∆∈∆ 323 ,  – часовий діапазон 3-ої 
хвилі; [ )tNxtNxti MMM ∆∆∈∆ − ,1  – часовий 
діапазон M -ої хвилі; 

( )[ )tNxtNxtNxtNxti M∆++∆+∆+∆∈∆ ...,0 321  – 
час тривалості, який дорівнює періоду 

TNT T∆= . 
Враховуючи вираз (3) і (5) отримано: 
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00 =∆tNx . 

Вираз (6) є рівнянням для імітування ЕКС в 
межах одного періоду TNT∆ , яке враховує в 
собі фактор випадковості амплітуд та їх трива-
лостей, тобто є стаціонарною випадковою по-
слідовністю, яка описує ЕКС в межах одного 
періоду TNT∆ . 

Підставивши вирази (3), (4) і (6) в (1) отри-
мано: 
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N  – кількість стадій ЕКС; K  – кількість пері-
одів ЕКС; M  – кількість хвиль ЕКС протягом 
одного періоду; nkjA  – амплітуда nkj -ої хвилі; 

nkj
f  – частоти коливань синусоїд (в даному ви-

падку для півперіоду); nkjK  – коефіцієнти нахи-
лу nkj -ої хвилі;  nkjS  – масштабні коефіцієнти 
для nkj -ої хвилі; ( ) ( )( )nkjnkjA ADAM

nkj
,ψ  – випад-

кова величина амплітуди nkj -ої хвилі з мате-
матичним сподіванням { }AM  та дисперсією 
{ }AD , яка є показником відхилення; 

( ) ( )( )nkjnkjT TxDTxM
nkj

,ψ  – випадкова величина 
амплітуди nkj -ої хвилі з математичним 
сподіванням { }AM  та дисперсією { }AD , яка є 
показником відхилення. 

 
Рис. 2. Електрокардіосигнал та його основні параметри ( 7=M ) 
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Вираз (7) є рівнянням для реалізації 
комп’ютерної імітаційної моделі ЕКС, яка вра-
ховує властивості випадковості та повторності. 

Аналіз отриманих результатів 
Використовуючи вираз (7) отримано резуль-

тати комп’ютерного імітаційного моделювання 
ЕКС з різними амплітудами та тривалостями в 
межах норми, які реалізовано у вигляді програ-
ми в середовищі Matlab 7.0 (результат якого 
наведено на рис.2.) 

 

 
при 40 періодах 

 
при 200 періодах 

 
Рис.3. Результати комп’ютерного моделювання 
ЕКС (фрагменти стадій) 
 
Висновок 
Застосування кусково-періодично корельо-

ваного випадкового процесу як математичної 
моделі для побудови імітаційної моделі умож-
ливило експериментальне зауваження одночас-
ної наявності в електрокардіосигналі повторно-
сті та випадковості стадій ЕКС. Тому результат 
комп’ютерного імітаційного моделювання за-
безпечує попередню діагностику лікарям із ви-

користанням систем голтерівського моніторин-
гу. 
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L.Dediv Imitating model of electrokardiosignal 
based on piece-periodically correlated casual process 
in view of its circadian dynamics. 

Л.Е.Дэдив Имитационная модель электрокар-
диосигнала на основе кусково-периодически ко-
релированного случайного процесса с учетом его 
циркадной динамики. 

На основе математической модели электрокар-
диосигнала в виде кусочно-периодически корелиро-
ванного случайного процесса разработана его ком-
пьютерно-имитационная модель, которая учитывает 
в своей структуре объединение свойств стохастич-
ности с повторением электрокардиосигнала. Ис-
пользуя программную среду Matlab, разработана 
программа с графическим интерфейсом, которая 
имитирует длительный электрокардиосигнал (24 ча-
са) по известным статистическим параметрам для 
патологий и норм (амплитуды P,Q,R,S,T,U зубцов, 
временные длительности зубцов и стадий суток 
(NREM, REM), амплитудные и временные отклоне-
ния) с достоверным отображением данных. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕТОДА  ЭВОЛЮЦИОННОГО 
СИНТЕЗА  ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  СКОРОСТИ  ОБРАБОТКИ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ  ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ  СРЕЗОВ 

Публикация посвящена развитию метода эволюционного синтеза алгоритмов обработки 
изображений гистологических срезов. Была осуществлена модернизация разработанной фит-
нес-функции, которая позволяет учитывать скорость каждой операции обработки изображения, 
и улучшения локальных решений, которое основывается на изменении некоторых фрагментов 
синтезированных алгоритмов их более эффективными аналогами. Результаты проведенных 
компьютерных экспериментов показали, что для трех рассмотренных видов гистологических 
исследований переход к оптимизированному эволюционному методу позволяет на порядок по-
высить скорость обработки изображений гистологических срезов без потери точности. 

The paper is devoted to the evolutionary synthesis method enhancement. The modernization of the 
fitness-function is carried out. It allowed raise a speed of synthetic image processing algorithms by 
accounting each operator’s speed. The local decision optimization allowed raise synthetic algorithm 
speed by changing groups of operators with its more rapid analogues. The results of the computer ex-
periments appear the optimized evaluation method implementation, which allows raise speed of syn-
thetic algorithms degree without it accuracy lack. 

Введение  
Большинство компьютерных систем меди-

цинской и технической диагностики (КСД), ба-
зирующихся на анализе цифровых изображений, 
обладают низкой точностью устанавливаемого 
диагноза. Это обусловлено необходимостью об-
работки больших объемов графической инфор-
мации, которой присущи низкое качество и вы-
сокая вариабельность большинства структур 
изображений. Основными компонентами КСД 
являются подсистемы обработки и распознава-
ния изображений. Подсистема обработки осу-
ществляет улучшение качества изображения, т.е. 
отделение исходного сигнала от внешних воз-
действий. Подсистема распознавания изображе-
ния позволяет произвести анализ обработанного 
сигнала, а так же представление полезной со-
ставляющей сигнала в виде, удобном для спе-
циалиста.  

В связи с развитием КСД появилась возмож-
ность повысить скорость обработки медицин-
ских данных и получить объективную оценку 
состояния больных онкологическими заболева-
ниями. При диагностике и прогнозировании раз-
вития новообразований обязательным является 
исследование клеточных структур на основе 

анализа изображений гистологических срезов. 
Эффективность данного процесса может быть 
повышена путем автоматизации анализа морфо-
логии изображений гистологических срезов. 

Современные автоматизированные системы 
обработки и анализа изображений гистологиче-
ских срезов осуществляют анализ снимка на 
основе структурных элементов клетки, оцени-
вают их размер, форму и в некоторых ситуаци-
ях контекст.  
Анализ существующих КСД, основанных на 

обработке изображений, показывал, что для 
данных систем характерны следующие недос-
татки: 

- отсутствие универсальных методов обработ-
ки, сегментации и распознавания изображений 
[1-6]; 

- отсутствие критериев эффективности обра-
ботки и распознавания медицинских изображе-
ний; 

- отсутствие эффективных методов и проце-
дур классификации [1, 3]. 

Таким образом, рассмотренные КСД не по-
зволяют осуществлять автоматическую на-
стройку (как на условия получения исходного 
изображения, так и на особенности медицинско-
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го исследования) в полной мере [1, 2, 4-10]. 
В связи с этим актуальна разработка специа-

лизированных инструментальных средств, по-
зволяющих ускорить процесс обработки изо-
бражений-препаратов [1, 7, 9], повысить точ-
ность определения изменений внутренних орга-
нов, и, как следствие, повысить точность уста-
новки диагноза.  

В [10, 11] описана реализация инструмен-
тальных средств, построенная на базе метода 
эволюционного синтеза, в основе которого ле-
жит модификация эволюционного подхода к 
формированию алгоритмов обработки изобра-
жений.  

 
Постановка задачи 
Задан набор цифровых цветных изображений 

гистологических срезов Ai, i∈{1, …, N}. Для 
каждого Ai на базе экспертной оценки специа-
листа в области гистологии сформированы на-
боры бинарных изображений ( ) ( ) ( )

1 , ...,i i i
KB B B= . 

Функция яркости каждого ( )i
jB  совпадает с ха-

рактеристической функцией множества пиксе-
лей, относящихся, по мнению эксперта, к j-му 
классу элементов гистологического изображе-
ния Ai. Количество классов K зависит от вида 
гистологического исследования. 

Необходимо синтезировать алгоритм F, пре-
образующий исходные цветные изображения Ai 
в серии бинарных изображений 

( ) ( ) ( )
1 , ..., ( )i i i

K iO O O F A= = . При этом, различие 

между изображениями O(i), сформированными 
алгоритмом F, и B(i), предоставленными экспер-
том, должно быть минимальным, т.е. необхо-
димо найти: 

( )

1

arg min ( ( ), ),
N

i
iF i

F F A B
=

= ∆∑   (1) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ) ( , ) ( , )δ = ⋅i i i i i i
j j j j j jO B SP O B SV O B .        (3) 

Здесь SP(A,B) и SV(A,B) – соответственно, 
специфичность и чувствительность изображе-
ния A  относительно шаблона B , вычисляемые 
по формулам: 

#( )( , )
#
∩

=
A BSV A B

A
   (4) 

#( )( , )
#
∩

=
A BSP A B

A
,   (5) 

где #A – мощность множества A. 

 
Метод эволюционного синтеза алгоритмов 
обработки изображений 
Для решения поставленной задачи в [10, 11] 

предложен метод эволюционного синтеза.  
Данный метод представляет собой модифика-
цию парадигмы генетического программирова-
ния с использованием в качестве составляющих 
генома элементарных операций – основных 
операций цифровой обработки изображений. 
Гены хромосом [ ]1 2, ,...,i lChr m m m=  в данном ме-
тоде представлены в виде:  

, , ,j j j j jm prop rp wp param⎡ ⎤= ⎣ ⎦   (6) 

где propj – стандартная операция обработки 
изображения; rpj – вектор входных плоскостей; 
wpj – вектор выходных плоскостей; paramj – 
вектор параметров. Алгоритм обработки изоб-
ражения, представленный отдельной хромосо-
мой, может быть изображен в виде направлен-
ного ациклического графа (рис. 1). На данном 
графе начальные узлы представляют цветовые 
плоскости (M0-M11) исходного изображения в 
различных цветовых схемах. Здесь использова-
ны плоскости схем: RGB (M1-M3), HLS(M4-M6), 
Lab(M7-M9), Luv(M7,M10-M11), а также усреднён-
ная яркость C по каналам RGB (M0). Промежу-
точные узлы графа – операции обработки изо-
бражения. Функциональное множество, пред-
ставлено следующими операциями обработки 
изображений: попиксельное сложение, вычита-
ние, произведение, а так же нечеткое объеди-
нение и пересечение плоскостей; градационные 
преобразования (негатив, константное, линей-
ное и нелинейное затемнение и осветление изо-
бражения, пороговая бинаризация, выделение 
областей по уровню яркости); линейная фильт-
рация (фильтры Гаусса, Лапласа, Собеля, Пре-
вита); морфологические операции (эрозия, ди-
латация, размыкание, замыкание, морфологи-
ческая фильтрация); операции вычисления ха-
рактеристик выделенных элементов (площади, 
периметра, статистических моментов первого и 
высших порядков, эксцентриситета). Конечные 
узлы графа – итоговые плоскости ( )i

jB  (M12 – 

M11+K). 
Таким образом, в рамках предложенного 

представления возможно конструирование дос-
таточно сложных алгоритмов обработки изо-
бражений, позволяющих решать поставленную 
задачу. 
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Рис. 1 Сетевое представление хромосомы  
 

В качестве фитнесс-функции для разработан-
ного метода использовано выражение (3) с до-
бавленным мультипликативным штрафом 

( ) ( )0,5 0,5 / 1= − ⋅ − −md d mdβ , направленным на 
глубины программного графа. Здесь d – коли-
чество узлов текущей особи, md – параметр, 
устанавливающий максимальную глубину гра-
фа. 

В качестве операторов репродукции исполь-
зованы: кроссинговер, представляющий собой 
обмен подграфов родительских особей, выпол-
няемым по правилам, описанным в [11]; мута-
ция, состоящая в замене случайно выбранной 
операции или значений одного или нескольких 
ее параметров. 

Предложенный метод показал свою эффек-
тивность [10, 11], однако ввиду большого коли-
чества обрабатываемой графической информа-
ции остается актуальной задача повышения ско-
ростных характеристик синтезируемых алго-
ритмов обработки. 

 
Повышение скоростных характеристик 
синтезированных алгоритмов  
Проведенный нами анализ описанного мето-

да показал, что повышение скоростных характе-
ристик синтезированных алгоритмов возможно 
за счет следующих усовершенствований: 
- оптимизации локальных решений посредст-

вом введения более быстрых способов вы-
числения определенных групп операций; 

- модернизации фитнесс-функции (3) за счет 
учета скоростных характеристик операций 
обработки из функционального множества. 
В основу первого усовершенствования поло-

жено два принципа. Первый базируется на том, 
что ряд операций может быть заменен одной 
или несколькими альтернативными, имеющими 
более высокие скоростные характеристики. В 
частности, несколько последовательно выпол-
няемых над одной плоскостью градационных 
преобразований могут быть заменены одной, 
являющейся их композицией. С другой стороны, 
при вычислении операции свертки замена одной 
операции на несколько более простых операций 
может повысить скорость вычисления. Напри-
мер, применение двухмерного гауссова фильтра 
может быть сведено к последовательному вы-
числению одномерных (по строкам и по столб-
цам изображения). 

Второй принцип состоит в использовании 
промежуточных или конечных результатов, по-
лученных при вычислении одних операций, для 
других. Так, результат вычисления эрозии по 
одной из плоскостей может быть использован 
при вычислении операции размыкания или мор-
фологической фильтрации. Значение первого 
статистического момента может быть использо-
вано при вычислении статистических моментов 
более высокого порядка.  

Модернизация фитнесс-функции метода эво-
люционного синтеза [10,11] состоит в измене-
нии мультипликативной штрафной составляю-
щей β  таким образом, чтобы последняя учиты-
вала не только количество операций синтезиро-
ванного алгоритма, но и скорость их выполне-
ния. 

С учётом выше сказанного, была разработа-
на фитнесс-функция:  

1

/

od ( ) 2 =

⎛ ⎞
⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎝ ⎠
∑

= ×

d

i
i

mf F
τ σ

,            
( ) ( )

{1,..., } 1
min ( ( ), ) ( ( ), ),
∈

=

× ⋅∑
K

q q
q j q jq N j

SP F A B SV F A B        (7) 

где N – мощность обучающего набора; K – ко-
личество классов, выделяемых экспертом; τi – 
расчетная скорость выполнения i-й операции 
алгоритма F; σ – параметр фитнесс-функции. 

Значение параметра σ выбирается из сле-
дующих соображений. При уменьшении σ фит-
несс-функция (7) в большей степени оптимизи-
рует скорость синтезированного алгоритма, 
может быть, в ущерб его точности. С другой 
стороны, при увеличении σ большее значение 

[AddS rM0 wM12 53][NDI rM3 rM12 wM12]
[Sqrt rM12 wM12][ClipHi rM12 wM13 70] 
[OpCl rM13 wM13] 

AddS [53] 
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Sqrt 

OpCl 

ClipHi 

 

M13 
 

M12 

 

M0 
 

M3 
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имеет точность алгоритма – в экстремальном 
случае, при →+∞σ  фитнесс-функция (7) выро-
ждается в целевую функцию (3). Таким обра-
зом, параметр σ выбирается экспертом (врачом-
морфологом) с учётом рационального баланса 
между требованиями к точности и скорости, 
предъявляемыми к синтезируемому алгоритму 
обработки. 

Коэффициенты τi выражают среднее количе-
ство арифметических операций (умножение, 
сложение, вычитание, сравнение), производи-
мых в расчёте на один пиксель изображения. 
При расчёте τi учитываются: расчётная слож-
ность операции и наличие либо отсутствие ус-
ловий, облегчающих её выполнение. Например, 
при выполнении морфологической операции 
замыкания облегчающим условием является 
наличие результата дилатации; при расчёте ста-
тистических моментов высоких порядков ис-
пользуются результаты вычисления статисти-
ческого момента первого порядка. 

Таким образом, разработанная фитнесс-
функция (7) учитывает как точность обработки 
изображений гистологических срезов на основе 
значений чувствительности SV и специфичности 
SP, так и скорость синтезированного алгоритма 
за счёт введенной нами штрафной составляю-
щей. Последняя стимулирует использование бо-
лее быстрых операций обработки (оценка скоро-
сти каждой операции заложена в коэффициентах 
τi) и уменьшение общего количества операций 
синтезированного алгоритма. 

 
Анализ полученных результатов 
Для оценки предложенной нами модифика-

ции метода эволюционного синтеза был прове-
ден ряд экспериментов, целью которых является 
сравнение результатов работы лучших алгорит-
мов, полученных на базе методов эволюционно-
го синтеза, и предложенной модификации. 

Известно, что точность и скорость работы 
алгоритмов, полученных модифицированным 
методом, зависит от значения параметра σ, и 
скорость работы алгоритмов, синтезированных 
обоими методами, зависит от выбора размера 
обрабатываемых изображений. Таким образом, 
для достижения поставленной цели необходи-
мо решить следующие задачи: 
1) Определить значение параметра σ, позво-

ляющее получить наиболее наглядное срав-
нение синтезированных и модифицирован-
ных алгоритмов; 

2) Определить размер изображений, положен-

ных в основу сравнения двух методов. 
Решения поставленных задач предложено 

искать, исходя из следующих соображений. 
Поскольку метод эволюционных вычислений 
направлен, в первую очередь, на оптимизацию 
точности синтезируемого алгоритма (без воз-
можности подстройки под его скоростные ха-
рактеристики), значение σ0 параметра σ для оп-
тимизированного алгоритма выбирается таким 
образом, чтобы после σ = σ0, прирост точности 
вычислений был не значительным в сравнении 
с приростом величины σ. 

При проведении указанных экспериментов 
были взяты следующие рациональные значения 
параметров эволюционного алгоритма: мощ-
ность популяции SPOP=50, количество поколе-
ний СG=8, вероятность мутации РM=0,09 и 
адаптивного кроссинговера РАС=0,5. Экспери-
менты проведены на данных, полученных со-
трудниками паталого-анатомического отделе-
ния Донецкого областного клинического тер-
риториального медицинского объединения.  

Из графика (рис.2) видно, что насыщение 
фитнесс-функции  fmod  достигается  после  σ0 = 
= σ = 1000000. Зависимость времени работы 
оптимизированного эволюционного метода от 
значения параметра σ приведена на рис. 3. Из 
рис. 2, 3 видно, что внимания заслуживают 
также значения параметра σ ≈ 10 и σ ≈ 1000, 
являющиеся точками перелома как первой, так 
и второй зависимости. Отметим, что наш выбор 
значения параметра σ = 1000000 для сравнения 
двух методов обоснован, поскольку данная 
точка даёт минимальный проигрыш в точности 
полученных результатов обработки (зачастую, 
основополагающая характеристика алгоритма). 
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Рис. 2 Зависимость значений целевой функции от 
коэффициента σ. 
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Экспериментально установлено, что при      
σ = 1000000 алгоритмы, синтезированные оп-
тимизированным эволюционным методом, по 
точности, в основном, дают решение, идентич-
ное методу эволюционного синтеза. Таким об-
разом, выбор параметра σ = 1000000 при срав-
нении скоростных характеристик алгоритмов, 
получаемых двумя описанными методами, 
обоснован, поскольку точность этих алгорит-
мов, фактически, идентична. 

Зависимость времени выполнения алгорит-
мов, синтезированных оптимизированным эво-
люционным методом, от параметра σ приведе-
на рис. 3. Результаты приведенных здесь иссле-
дований также подтверждают «интересность» 
точек σ = 10 и σ = 1000. Очевидно, данные точ-
ки могут дать значительный выигрыш в скоро-
сти выполнения синтезированных алгоритмов в 
сравнении с падением точности последних. 
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Рис. 3 Зависимость времени работы синтезирован-
ного алгоритма от коэффициента σ. 
 
Таким образом, при сопоставлении двух ме-

тодов целесообразно использовать значение 
параметра σ = 1000000.  

При решении второй подзадачи более пока-
зательным является не значение целевой функ-
ции для некоторого выбранного разрешения 
исходных изображений, а расчетная эффектив-
ность алгоритмов, как динамика зависимости 
скорости обработки от объёма исходных дан-
ных. Поскольку рассматриваемые зависимости 
определяются видом гистологического иссле-
дования, по данной части было проведено три 
компьютерных эксперимента, каждый из кото-
рых соответствует определённому виду: гисто-
логические срезы железы и стромы печени, а 
также лимфатического узла. Целью каждого 
эксперимента являлось сравнение скоростных  

 
Рис. 4 Зависимость времени работы синтезирован-
ного алгоритма от размера изображения по гисто-
логическим срезам железы печени( 1 – обработка 
изображения синтезированным алгоритмом; 2 – 
оптимизированный алгоритм обработки изображе-
ния). 

 
Рис. 5 Зависимость времени работы синтезирован-
ного алгоритма от размера изображения по гисто-
логическим срезам стромы печени( 1 – обработка 
изображения синтезированным алгоритмом; 2 – 
оптимизированный алгоритм обработки изображе-
ния). 
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Рис. 6 Зависимость времени работы синтезирован-
ного алгоритма от размера изображения по гисто-
логическим срезам лимфатического узла( 1 – обра-
ботка изображения синтезированным алгоритмом; 
2 – оптимизированный алгоритм обработки изо-
бражения). 
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характеристик метода эволюционного синтеза 
и оптимизированного алгоритма для представ-
ленных видов гистологических исследований. 
Из графиков рис. 4-6 видно, что применение 
оптимизированного эволюционного метода по-
зволяет на порядок увеличить скорость обра-
ботки изображений гистологических срезов. 

 
Выводы  
В статье рассмотрены вопросы усовершен-

ствования метода эволюционного синтеза. 
Предложены: 1) модернизация фитнесс-
функции метода эволюционного синтеза, по-
зволяющая учитывать не только количество 
операций синтезированного алгоритма, но и 
скорость их выполнения; 2) оптимизация ло-
кальных решений, позволяющая заменить 
фрагменты алгоритма-решения их более эф-
фективными аналогами.  

Результаты проведенных компьютерных 
экспериментов показали, что для трёх рассмот-
ренных видов гистологического исследования 
переход к оптимизированному эволюционному 
методу позволяют на порядок повысить ско-
рость обработки изображений гистологических 
срезов без потери точности. 
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А.В. Григор’єв, Т.В. Мартиненко Вдосконален-
ня методу еволюційного синтезу для підвищення 
швидкості обробки зображень гістологічних зрі-
зів. 

Публікацію присвячено розвитку методу еволю-
ційного синтезу алгоритмів обробки зображень гі-
стологічних зрізів. Було здійснено модернізацію 
розробленої фітнес-функції, що дозволяє враховува-
ти швидкість кожної операції обробки зображення 
та покращення локальних рішень, що ґрунтується на 
зміні деяких фрагментів синтезованих алгоритмів їх 
більш ефективними аналогами. Результати проведе-
них комп’ютерних експериментів показали, що для 
трьох розглянутих видів гістологічних досліджень 
перехід до оптимізованого еволюційного методу 
дозволяє на порядок підвищити швидкість обробки 
зображень гістологічних зрізів без втрати точності. 
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CONTROL  SYSTEMS  DESIGN  BASED  ON  PETRI  NETS 

В статті описано структурований і гнучкий метод для управління проектуванням системи, 
що базується на моделі мереж Петрі. Запропонована САП дозволяє контролювати деталізацію 
системи, обґрунтування моделі та синтез, використовуючи звичайні мережі Петрі. Контроль 
синтезу системи базується на апаратно реалізованих мережах Петрі, що складаються з проце-
сорних елементів двох типів (станів і переходів) та дуг, по яких переміщуються потоки даних 
між ними. Використання апаратно-реалізованих мереж Петрі у САП дозволяє автоматизувати 
процес реалізації матричних ВІС FPGA та в основному знижує час розробки та вартість. Розро-
блена модель ілюструє запропонований метод. 

This paper describes a structured and flexible method for control system design based on Petri nets 
models. A proposed CAD tool allows control system specification, modeling validation and synthesis 
using ordinary Petri nets. The control system synthesis is based on Hardware Petri nets that are com-
posed of two kinds of processing elements (Places and Transitions) and data flow path between them. 
The use of Hardware Petri nets in CAD tools allows the automation of the FPGA implementation 
process and substantially reduces the design time and cost. A design example illustrates the proposed 
method.  

Introduction 
The electronic technology innovation over the 

past forty years is best characterized by Moore's 
Law - chip density doubles in every two years [1]. 
Such exponential growth rate of chip density al-
lows engineers to pack more complex functionality 
into a single chip with improving efficiency in 
terms of area, power, and performance. Leading 
semiconductor manufacturers are now capable of 
producing very sophisticated electronic system-on-
chips (SoCs). Built at the deep sub-micron level, 
where the effective impact of interconnects on per-
formance, power and reliability will continue to in-
crease, such systems present a formidable chal-
lenge for design and test methods and tools. 

The key point raised in the ITRS (International 
Technology Roadmap for Semiconductors) is that 
design cost is the greatest threat to the continued 
phenomenal progress in microelectronics [2]. The 
only way to overcome this threat is through im-
proving the productivity and efficiency of the de-
sign process, particularly by means of design 
automation and component reuse. The constantly 
improving CAD tools can help to mitigate the 
problem by delivering faster simulation, higher ca-
pacity formal verification, and better logic synthe-
sis coupled with place-and-route.  

The importance of automation of the synthesis 
process of digital systems steadily grows especially 
with the constant increase in the complexity of 
such systems. The use of Petri nets for the specifi-
cation, analysis and synthesis of digital systems 
has proved very worthwhile. Petri nets are mathe-
matically well founded and can be used to capture 
causality relations, concurrency of actions and con-
flicting conditions from digital systems in a natural 
and convenient way. It is possible to translate Petri 
nets to HDL (Hardware Description Language), 
and vice versa, making it possible to integrate Petri 
nets tools into existing design environments.  

Implementation methods of Petri nets can be 
classified into two classes: software and hardware. 
Software implementation represents the emulation 
of Petri nets using computer software, which usu-
ally takes long time. It is widely used in modeling 
and performance evaluation problems.  Hardware 
implementation of Petri nets is done especially in 
FPGA (Field Programmable Gate Arrays) circuits. 
The advantage of FPGA technology is that the in-
terconnection patterns inherent in the Petri net 
structural description can be very flexibly mapped 
to the FPGA structure. The possibility of a run-
time reconfiguration allows the use of adoptive al-
gorithms that can reduce the time that is necessary 



Control systems design based on Petri nets 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка. 61

for Petri Net simulation. Hardware implementation 
methods of Petri nets can be divided in direct 
translation methods [3,4] and logic synthesis 
methods [5,6]. Logic synthesis methods often suf-
fer from the state explosion problem because most 
modern systems are typically modeled as concur-
rent systems. Direct translation methods guarantee 
an implementation by construction. The size of the 
obtained circuits is linear on the size of the specifi-
cation.  

This paper focuses on some of opportunities of 
Petri nets utilization in control systems design 
based on direct translation of the behavioral model 
in FPGA circuits. A proposed CAD tool allows 
control system specification, modeling and imple-
mentation using ordinary Petri nets. The synthesiz-
able AHDL code is generated from a Petri net 
model. Proposed method makes possible the struc-
tured and flexible FPGA implementation of control 
systems.     

The paper is organized as follows. Section 2 de-
scribes Petri nets and their analysis methods. Sec-
tion 3 and 4 presents the hardware implementation 
of Petri nets specification based on two types of 
processing elements: transition T and place P, 
which are interconnected by several kinds of arcs. 
The design flow of the control system is described 
in section 5. Finally, section 6 illustrates the 
method with an example and reports some prelimi-
nary results.   

 
Petri net specification of a control system 
Petri net definition 

A Petri net (PN) is a 4-tuple ( )0, , ,P T F M  [7, 

8], where: 
{ }1 2, ,...,= NP p p p is a finite and non-empty 

set of places; 
{ }1 2, ,...,= LT t t t is a finite and non-empty set 

of transitions ( ∅=∩TP ); 
( ) ( )⊆ × ∪ ×F P T T P  is a flow relation that 

defines directed arcs from places to transitions 
( )× ∉∅P T  and transitions to places 

( )× ∉∅T P ; 

{ }0 0 0 0
1 2, , ...,= NM m m m is the initial 

marking. 
An ordinary PN is a net where each arc has a 

weight that is equal to 1. A PN is represented as a 
graph with two types of nodes: circles are used to 

denote places and bars or boxes, are used for tran-
sitions. Directed arcs between places and transi-
tions and vice versa, denote the flow relation. A 
marking of a PN is depicted with tokens. A transi-
tion is said to be enabled under a given marking, if 
all its input places contain at least one token. An 
enable transition can fire, producing a new mark-
ing. The firing of a transition removes one token 
from each input place and adds one token into each 
output place of the transition.  

Petri net properties 
The behavioral properties of PN are very im-

portant for modeling, analyzing, verification and 
validation of computer systems. 

A PN is said to be finite if sets P and T are fi-
nite. 

A PN is said to be k-bounded if there exists a k 
such that at any reachable marking the number of 
tokens in any place is not greater than k. A 1-
bounded PN is called a safe PN. 

A marking m is said to be reachable from the 
initial marking m0 if exists a sequence of firings σ  
that transforms m0 in m. The set of markings of a 
net that can be reached from its initial marking by 
means of all possible firings of transitions is called 
the reachability set of the PN. It can be represented 
as a graph, called the reachability graph of the net, 
with the nodes labeled with the markings and the 
arcs labeled with transitions.  

A PN is said to be reversible if for any marking 
m, the initial marking m0 is reachable from m. 

A transition T of a PN is said to be live if for 
any reachable marking m there exists a marking 
m ′  reachable from m at which this transition is 
enabled. A PN is said to be live if every transition 
is live. This is called a strong form of PN liveness, 
in which every operation can be activated at some 
state when the system starts in any of its allowable 
states. A weaker form of liveness requires only that 
a transition can be enabled at least once in some 
reachable marking. A reachable marking m at 
which no transition is enabled is called a deadlock. 
A PN is said to be a deadlock-free if its reachabil-
ity set includes no deadlocks. Presence of dead-
locks is regarded as an error in a system which op-
erates in cycles.  

Petri net analysis 
There are several methods for analyzing the PN 

dynamic behavior. The most common one is to 
build a reachability set which represent all possible 
states of the system. This method is expensive be-
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cause the reachable markings may grow exponen-
tially with the number of transitions in the PN. 

A few methods have been proposed to over-
come the state space explosion. One of them is the 
stubborn set method [9]. This method partially 
represents the reachability set. It uses the fact that 
interleaving (possible orderings of concurrent tran-
sitions) lead to the same marking. Although effi-
cient in finding deadlocks, it does not produce a 
complete representation of the reachable state 
space. Another method is so called PN symbolic 
traversal [10]. It uses implicit representation of the 
reachability set in the form of Binary Decision 
Diagrams (BDDs) which are canonical representa-
tions of Boolean functions in graphical form. This 
method is efficient in analysis of “state-based” 
properties such as freedom from deadlock. The 
third method is called PN unfolding [11]. It is 
based on representation of full reachability graph 
using partial orders preserving relations between 
transition occurrences. A transition occurrence is a 
unique event associated with a single act of firing 
of the transition. Since all reachable markings are 
represented in the PN unfolding, the concurrency 
relation for two transitions can easily be obtained. 

 
Hardware implementation of Petri nets 
The computer-based synthesis of the control 

system from Petri net level to logic design level 
request the adaptation of the Petri net model to its 
hardware implemented model. The control system 
model is considered as a set of processing elements 
with data flow path between them. The corre-
sponding Petri net model contains two kinds of 
processing elements iP  and jT . The arcs between 
them represent the data flow paths. The arc from 
processing element iP  to processing element jT  is 
denoted as ai jP T  and the arc from processing 
element jT  to processing element iP  is denoted 
as aj iT P . For hardware implemented PN model 
the data flow depends on the topology of the net.  

A Hardware Petri Net (HPN) is defined as re-
union between sets of processing elements and 
data flows. 

S T I In OutRPH T P A A A A A P P+ −= ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ,
where: 

{ }1 2= LT T ,T , ...,T , ≠∅T   is a set of process-
ing elements Transition; 

{ }1 2, ,...,= NP P P P ,  ≠ ∅P    is a set of proc-
essing elements Place; 

{ }, 1,iA A i N+ += = , + ≠ ∅A  is a set of arcs 

→j iT P  that represent the condition when the 
number of tokens in the place is increased and is 
defined as follows:  

1 , 
1, , 1,

0, .
ji j i

i
ji

a T P
A i N j L

a otherwise

+
+

+

⎧ =⎪= = =⎨
=⎪⎩

a
; 

{ }, 1,− −= =iA A i N , − ≠ ∅A  is a set of arcs 

aj iT P  that represent the condition when the 
number of tokens in the place is decreased and is 
defined as follows: 

1 ,
1, , 1,

0, .
ji j i

i
ji

a T P
A i N j L

a otherwise

−
−

−

⎧ =⎪= = =⎨
=⎪⎩

a
; 

{ }, 1,= =S S
jA A j L , ≠ ∅SA  is a set of 

state arcs ai jP T  that determine the enable firing 
condition of the transition jT  related to the mark-
ing of the place iP  the arc is connected with. This 
set is defined as follows: 

1 ,  
1, , 1,

0, .

S
ij i jS

j S
ij

a P T
A i N j L

a otherwise

⎧ =⎪= = =⎨
=⎪⎩

a
; 

State arc connects an input place to a transition 
and has the ability to check whether a place has a 
token. The presence of a state arc connecting an 
input place to a transition means that the transition 
is only enabled if the input place has a token. The 
firing change the marking in the enabling arc con-
nected place.  

{ }, 1,T T
jA A j L= = , TA ≠ ∅  is a set of test 

arcs, which has the same function as the set of state 
arcs, but the firing does not change the marking in 
the test arc connected place.  

1 ,  
1, , 1,

0, .

T
ij i jT

j T
ij

a P T
A i N j L

a otherwise

⎧ =⎪= = =⎨
=⎪⎩

a
; 

{ }, 1,I I
jA A j L= = , IA ≠ ∅ is a set of in-

hibitor arcs, which provides an enabling function, 
when the place stores no tokens. It is defined as 
follows: 
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1 ,  
1, , 1,

0, .

I
ij i jI

j I
ij

a P T
A i N j L

a otherwise

⎧ =⎪= = =⎨
=⎪⎩

a
; 

Inhibitor arc connects an input place to a transi-
tion and has the ability to test whether a place is 
empty. The presence of an inhibitor arc connecting 
an input place to a transition means that the transi-
tion is enabled if the input place has no token. The 
firing does not change the marking in the inhibitor 
arc connected place. 

{ }, 1,= =In In In
jP P j L , ∈InP P   is a set of 

processing elements jP  that represent the input 
signals; 

{ }, 1,= =Out Out Out
jP P j L , ∈OutP P  is a set of 

processing elements jP  that represent the output 
signals; 

The interaction of the control unit, represented 
by HPN and the external system is done through 
input and output signals that are given by process-
ing elements ,In OutP P (figure 1.) 

InP OutPHPN
Controlled

system

 
Fig. 1. The interaction of the HPN model with exter-
nal system. 
 
Processing elements  
The processing element T  prepares the data 

processing operation. After analyzing of the global 
state { }IiPmS ii

k ,1),,( =∀=  at the step k  of 
data processing, the condition for step 1k +  of 
data processing operation is formed. 

The behavior of the processing element T may 
be described as follows: if in each input place of a 
transition T there is a token, then the firing condi-
tion of T occurs. In this case tokens are removed 
from all input places and are placed into all output 
places. In figure 2(a) is shown a transition with 
four input and three output places. P1 and P2 are 
connected with T1 by state arcs, P3 is connected by 
inhibitor arc and P4 is connected by a test arc. The 
logic implementation (Figure 2 (b)) is an NAND 

gate with an additional enable input En that allows 
the firing of the transition when all its input con-
nections are active. The logic symbol for the proc-
essing element Transition is given in Figure 2(c). 
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Fig. 2. An example of possible connections to a tran-
sition (a), logic implementation of the presented ex-
ample (b) and logic symbol of the processing ele-
ment transition (c). 

The processing element P  stores the state 
value and performs the increment and decrement 
operation of the number of tokens. The increment 
operation occurs when one of the input transitions 
of the processing element P  fires. The decrement 
operation occurs when one of the output transition 
of the processing element P  fires. The number of 
tokens in P  at the step 1k + of data processing, 
denoted by 1k

im + , is changed according to the fol-
lowing rules: 

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

t1
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where: k
im is the number of tokens in iP  at the step 

k of data processing, iL+  and iL−  are the total num-
ber of increment and decrement arcs to the place 

iP , 1max max
i( m i , N ) M∀ = ∈  represent the 

maximal number of tokens that can be stored in  
iP . The best way to implement a place is to use a 

counter with a combinational input logic. In Petri  
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Fig. 3. An example of possible connections to a 
place (a), logic implementation of the presented ex-
ample (b) and logic symbol of the processing ele-
ment Place (c). 

net modeling tasks it is important the exact number 
of tokens in the place. When a Hardware Petri net 

model works as a control system it is enough to 
check the presence or absence of the tokens in the 
place. In Figure 3(a) an example of a place with 
three input and three output transitions is pre-
sented. The implementation logic and logic symbol 
are given in Figure 3(b) and 3(c), respectively, 
where: CLK – clock signal, )/(/ RSRESETSET  
- an asynchronous set or reset signal to install the 
initial marking M0; Inc- inputs for increment op-
eration of the number of tokens in a  place; Dec- 
inputs for decrement operation of the number of 
tokens in  a place; 

 
Design flow 
The control system design flow is presented in 

Figure 4.  

PN Models
Sourse VPNP Tool PN Models

Library

Analysis
Reachability graph      I     Structural analysis

MI and M0
Generation

HDL Compiler HDL Objects
Library

HDL Code

MAX Plus +II Design Tool

FPGA or CPLD
Device

*.mi
*.mo

*.TDF

*.INC

*.TDF
*.INC

.

Fig. 4. Design flow of the Petri net-based control sys-
tem. 
Design steps description: 
PN Models Source – Petri net model that is 

proposed for analyzing (in graphical form); 
VPNP Tool - software tool that allows inserting 

and modifying in an interactive mode the Petri net 
model; 

PN Models Library – the library with Petri net 
models; 

Analysis (Reachability graph & Structural 
analysis – The proposed Petri net model is ana-
lyzed in order to determine the set of reachable 
states and to form the reachability graph. The 
structural analysis determines the main properties 

t1 

t2 

t3 

t4 

p1

t5 
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of the model such as its reachability, liveness and 
reversibility; 

MI and MO generation – incidence matrix 
and initial marking generation and their storage in 
corresponding files; 

HDL Compiler – HDL code compilation based 
on matrixes MI and MO; 

HDL Objects Library – the library with stan-
dard HDL objects that are used to form HDL code 
of a Petri net; 

HDL code – the obtained after compilation 
HDL code; 

Max Plus + II Design Tool – MAX+PLUS II 
software is a fully integrated, architecture-
independent package for designing logic with 
ALTERA programmable logic devices; 

FPGA or CPLD Device – FPGA or CPLD 
configuration of the Petri net model. 

 
 

Design example 
As a design example a parallel to sequential 

code controller is introduced. A controller consist 
of a RAM for  storage of data to be converted, a 8-
bit shift right register Rg, a data modulation unit  

 
Fig. 5. Parallel to sequential code controller. 

DM, a memory address counter CT Adr, a counter 
for register Rg bits and a Petri net-based control 
unit RPH (Figure 5). 

 
Fig. 6. Petri net model for parallel to sequential data conversion. 

 

 
Fig. 7. Simulation results. 
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The conversion operation begins when START sig-
nal and Rst signal are set. Signal RD initialize the 
read operation from RAM with address ADR. Inc 
signal is used to increment the address code. EA is 
the signal that signalizes the end of address space.  
The extract data are written in Rg when signal 
Load is active. The content of Rg is shifted right 
bit by bit using signal ShR till signal ERg is gener-
ated (after eight shifts). Each output bit from Rg is 
modulated in DM. The modulation time is con-
trolled by signals OEs and OEe. When the conver-
sion operation is finished signal EoP is set. 

The corresponding Petri net model that is used 
as a design entry and simulation results are shown 
in Figure 6 and Figure 7, respectively. The simula-
tion results are presented for 8-bit data code con-
version. 

 
Conclusions 
In this paper an approach for the control sys-

tems design from Petri nets models has been pre-
sented. The use of Petri nets allows interplay of 
different formal tasks, such as synthesis, verifica-
tion and performance evaluation, to be carried out 
within the single modeling framework. The design 
flow starts with the behaviour specification of the 
control system as a Petri net model. The main 
properties of the model (reachability, liveness, re-
versibility) is analyzed using a VPNP software 
tool. Then the direct translation of the Petri net 
model into AHDL code is done based on Hardware 
Petri net analyzing. The use of Hardware Petri nets 
in CAD tools allows the automation of the FPGA 
implementation process and substantially reduces 
the design time and efforts.  The method can be 
used for the synthesis of relatively large circuits 
when space and speed constrains are not critical.  
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В статті описано структурований і гнучкий ме-
тод для управління проектуванням системи, що ба-
зується на моделі мереж Петрі. Запропонована САП 
дозволяє контролювати деталізацію системи, обґру-
нтування моделі та синтез, використовуючи звичай-
ні мережі Петрі. Контроль синтезу системи базуєть-
ся на апаратно реалізованих мережах Петрі, що 
складаються з процесорних елементів двох типів 
(станів і переходів) та дуг, по яких переміщуються 
потоки даних між ними. Використання апаратно-
реалізованих мереж Петрі у САП дозволяє автома-
тизувати процес реалізації матричних ВІС FPGA та 
в основному знижує час розробки та вартість. Роз-
роблена модель ілюструє запропонований метод. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ  ПЕРЕДАЧІ  ДАНИХ  ПО  КОМУТОВАНИХ 
ЛІНІЯХ  ТЕЛЕФОННИХ  МЕРЕЖ  ЗАГАЛЬНОГО  КОРИСТУВАННЯ 

Представлено нові можливості організації каналу передачі даних по лініях телефонних ме-
реж загального користування, реалізовані стандартними алгоритмами з’єднання АТС і прото-
колами модемів. Жорсткий алгоритм АТС замінено на адаптивний для імітування керуючих 
сигналів АТС, а також  перебудови їх частотних і амплітудних параметрів під індивідуальні 
параметри використовуваних модемів і ліній зв’язку і забезпечення всіх етапів формування мо-
демного каналу по обхідному з’єднанню без участі АТС. 

New organization possibilities for channel of transmissions on the lines of public-call networks of 
the general use are presented. The standard algorithms of ATN connection and modems protocol have 
been used. Hard algorithm of ATN was changed for adaptive to imitate control signals of ATN, as 
well as to reconstruct their frequency and peak parameters. Proposed adaptive algorithm  provided of 
all stages of modem channel lines forming on the base of roundabout connection without ATN par-
ticipation. 

Вступ 
Використання ліній і каналів існуючих те-

лефонних мереж загального користування 
(ТМЗК) в даний час значно інтенсифікується з 
метою одержання різних інформаційних по-
слуг. Це доступ до Internet, обмін інформацією 
в корпоративних системах різного призначен-
ня, у банківських системах і ряд інших додат-
ків. При цьому основою для організації переда-
чі усіх видів інформації є ТМЗК, до складу 
яких входять магістральні й абонентські мере-
жі. Магістральні мережі містять велику кіль-
кість зв’язаних між собою автоматичних теле-
фонних станцій АТС, кожна з яких обслуговує 
свій регіон за допомогою абонентських мереж. 

В літературі описані наступні способи орга-
нізації обміну даних з використанням ТМЗК:  

– з використанням аналогових каналів і мо-
демів  [1]; 

– з використанням  технологій xDSL, ІSDN 
та ін. [2].  

Технології xDSL, ISDN мають досить високу 
продуктивність, але поки що недоступні для 
широкого користування через високу вартість. 

 
Функціонування модемного каналу 
Найбільш  розповсюдженим способом  ви-

користання ТМЗК для широкого кола користу-
вачів у даний час є використання модемних ка-

налів [1]. Даний спосіб характеризується мож-
ливістю охоплення широкого кола користува-
чів, незначною вартістю, оперативністю і прос-
тотою організації. 

На рис. 1 показаний  принцип організації 
каналу передачі даних з використанням модем-
ного каналу. Схема організації каналу містить: 
персональний комп’ютер 1, модем 2, перехід-
ний пристрій 3, телефонний апарат 4, абонент-
ську лінію 5 і АТС 6. Перехідний пристрій 3 
забезпечує відключення телефонного апарату 4 
на час модемного зв’язку і, навпаки, відклю-
чення модему 2 при телефонній розмові. 

Основна функція модему полягає в перетво-
ренні цифрового повідомлення на виході 
комп’ютера  в частотний сигнал з параметрами, 
що відповідають електричним  характеристи-
кам  використовуваних телефонних ліній. Фі-
зичним середовищем передачі даних є мідні лі-
нії зв’язку, котрі комутуються за допомогою 
АТС. 

Модеми працюють у відповідності із прийн-
ятими стандартними протоколами передачі да-
них, що реалізовані у вигляді індивідуального 
програмного забезпечення свого ПЗП. Так, 
протоколи V.32 bis, V.32 turbo, V.34 дозволяють 
встановлювати швидкість у діапазоні від 4800 
до 19200 із кроком 2400 біт/c, V.34 bis - від 2400  
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Рис. 1. Реалізація модемного каналу 

 
до 33600 біт/c. Протоколи V.42, V.42 bis забез-
печують стиск і корекцію потоку даних.  

Для кращого пояснення переваг запропоно-
ваного рішення опишемо більш докладно 
принципи організації типового каналу. Для та-
кої організації необхідно виконати три етапи:  
– встановлення фізичного з’єднання між моде-
мами (стандартний алгоритм з’єднання, реалі-
зований АТС); 
– встановлення логічного з’єднання (настрою-
вання модемів); 
– обмін даними. 

Встановлення фізичного з’єднання здійсню-
ється програмою з’єднання модемів, котра реа-
лізує стандартний алгоритм з’єднання, прийня-
тий на АТС при телефонному з’єднанні. При 
цьому виконуються  наступна послідовність 
дій: 
– підняття слухавки (замикання абонентської 
лінії); 
– слухання (аналіз) сигналу готовності АТС; 
– набір  номера модему, що викликається; 
– посилка сигналу виклику; 
– з’єднання модемів ; 
– повернення сигналу зайнятості модемом, що 
викликається, якщо він зайнятий. 

Сигнал «зайнятий» формується також  при 
неготовності АТС і зайнятості відповідних ко-
мутуючих пристроїв на АТС при наборі номера. 

Сигнали Готовність, Виклик і Зайнятий є 
стандартними керуючими сигналами, що хара-
ктеризуються визначеною частотою, періодом і 
амплітудою. 

Встановлення логічного з’єднання  
Після встановлення фізичного з’єднання для 

передачі даних між модемами потрібна послі-
довність логічних дій, протягом якої здійсню-
ється настроювання модемів - RETRAIN (вибір 
швидкості передачі, амплітуди сигналів та ін.). 
В цю последовательность дій входять: 
– обмін тестовими сигналами; 
– вимір згасання і затримки проходження сиг-
налів; 
– настроювання ехо-компенсаторів модемів; 
– синхронізація; 
– вимір співвідношення потужності сигналу до 
потужності перешкод; 
– встановлення швидкості передачі. 

Встановлення логічного каналу відбувається 
неоднозначно, може багаторазово повторюва-
тися через дію різних перешкод, що приводять 
до роз’єднання фізичного каналу. 

 
Обмін даними між модемами  
Після встановлення логічного каналу моде-

ми приступають до обміну даних. При цьому 
параметри настроювання модемів у процесі 
обміну даних можуть мінятися, що визначаєть-
ся множиною факторів, властивих АТС і лініям 
зв’язку (перешкоди, короткочасні переривання 
фізичного каналу та ін.). Встановлення логічно-
го зв’язку та обмін даними між модемами здій-
снюється за допомогою модемних протоколів, 
зазначених вище. Загальна послідовність зазна-
чених дій утворення модемного каналу приве-
дена на рис. 2. 
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Рис. 2. Алгоритм організації модемного каналу по комутованих лініях ТМЗК 

 
Недоліки модемних каналів. Постановка 

проблеми 
На етапі фізичного з’єднання найбільш роз-

повсюдженими проблемами є нестабільність 
керуючих сигналів АТС і також перешкоди, що 
викликані самими АТС і лініями зв’язку, а це 
приводить до наступного: 
– нерозпізнавання модемом сигналів «Готов-
ність» і «Зайнятість» АТС; 
– ненадійного набору номера; 
– неможливості «підняти слухавку» на елект-
ронних станціях, з метою одержання сигналу 
«Готовність» АТС до прийому номера. 

Нерозпізнавання керуючих сигналів АТС мо-
демом пояснюється відхиленням їхніх парамет-
рів настроювання на ці сигнали. Реакція на не-
стабільність цих параметрів у різних модемах 
різна, залежна від своєї індивідуальної мікро-
програми, що записана в ПЗП. Сказане поясню-
ється частотною діаграмою (рис. 3), де на при-
кладі сигналу готовності АТС показані: 
а) стандартний сигнал готовності АТС  -  fАТС   і 
можливі відхилення по частоті +∆1  і -∆1; 
б) область частот настроювання модему - fмод 
±∆2.

f АТС + ∆ 1

∆ 1 fгот.АТС∆ 1

f АТС - ∆ 1

f АТС а)

 
f мод

f МОД
∆ 2 ∆ 2

21

+  ∆ 2f модf мод ∆ 2--

б)

 
Рис. 3. Пояснення неузгодженої роботи модемів і АТС через нестабільність керуючих сигналів АТС 
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До того ж розпізнавання частоти готовності 
АТС модемом буде адекватним тільки за умо-
ви: (fмод-∆2) ≤ fАТС ≤ (fмод+∆2). Заштриховані об-
ласті значень частот є областями нерозпізна-
вання сигналу готовності АТС модемом. Ска-
зане поширюється на амплітуду і період прохо-
дження сигналу. 

Неможливість «підняти слухавку» поясню-
ється тим, що при закорочуванні лінії для оде-
ржання відповіді (сигналу готовності) станції, 
не забезпечується достатній струм у лінії для 
спрацьовування абонентського пристрою на 
станції для посилки сигналу готовності і при-
йому коду номера. 

Зазначені фактори пояснюються нестабіль-
ністю параметрів АТС (особливо електромеха-
нічних) і ліній, а також наявністю перешкод рі-
зного походження. 

У процесі передачі даних між модемами 2 
параметри лінії 5 і АТС 6 можуть мінятися ви-
падковим чином. При незначній їхній зміні від-
бувається зміна швидкості (процедура Rate 
Renegotiation), а в особливих випадках при ви-
сокому рівні перешкод, коли співвідношення 
сигнал/шум (SNR) не відповідає припустимому 
значенню або при порушенні зв’язку – встанов-
лення повторного фізичного і логічного каналів 
(Retrain). Час встановлення з’єднання модемів і 
продуктивність каналу залежить від ймовірнос-
ті Р1, коли параметри каналу в нормі, а також 
ймовірностей Р2 і Р3, з якими канал під час ро-
боти входить у процедуру RR і Ret. В реальних 
умовах перешкоди різного походження на АТС 

і лініях можуть досягати величин, коли Р2 і 
Р3 > Р1, що приводить до значних втрат робо-
чого часу і зниження продуктивності каналу не 
тільки в процесі настроювання, але й у період 
обміну даними. 

Принциповим для модемного зв’язку є те, 
що незалежно від типу АТС, всі етапи 
з’єднання й обміну даними відбуваються з ви-
користанням алгоритмів АТС (рис. 4). При цьо-
му слід зазначити, що загальний час заняття 
АТС сеансом передачі даних набагато більше 
розрахункового середнього часу телефонної 
розмови, що еквівалентно повному виключен-
ню на цей час частини пристроїв АТС, котрі 
потенційно доступні всім абонентам. У резуль-
таті цього, при значному числі одночасно пра-
цюючих модемів, на АТС в окремих напрямках 
зв’язку з великою ймовірністю можливі блоку-
вання, тобто неможливості встановлення 
з’єднання у визначені моменти часу. Даний фа-
ктор приводить до зниження якості обслугову-
вання телефонних абонентів. 

З вищезгаданого та підтвердження досвіду 
експлуатації, закордонні модеми на вітчизня-
них лініях, що відрізняються підвищеним рів-
нем перешкод, працюють недостатньо продук-
тивно. Для зниження дії приведених негатив-
них факторів розроблені адаптовані до вітчиз-
няних мереж модеми IDC [3], котрі враховують 
особливості існуючих телефонних мереж. Вони 
адаптовані до параметрів вітчизняних АТС і лі-
ній зв’язку, у результаті чого знижується число 
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Рис. 4. Побудова телефонного і модемного каналів по комутованій телефонній мережі 
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процедур Ret і RR . Модеми IDC хоч і підви-
щують якість модемного каналу, однак виникає 
нова проблема – вибору найбільш прийнятного 
модему IDC або перенастроювання існуючого 
модему для конкретної ТМЗК . 

Зважаючи на вищенаведене, до недоліків 
модемного каналу слід віднести: 
– значний час утворення каналу; 
– недостатню пропускну здатність; 
– недостатню надійність; 
– перевантаження станцій комутації АТС. 

Отже, визначеною проблемою є підвищення 
пропускної здатності, надійності й усунення 
перевантаження АТС при роботі модемних ка-
налів, котрі побудовані на комутованих лініях 
телефонних мереж. 

 
Запропоноване рішення проблеми  
Поставлену проблему можна вирішити за 

рахунок того, що жорсткий алгоритм АТС буде 
замінено на адаптивний, такий що дозволить 
імітувати керуючі сигнали АТС, а також пере-
будовувати їхні частотні й амплітудні парамет-
ри під індивідуальні параметри використовува-
них модемів і ліній зв’язку і забезпечувати всі 
етапи формування модемного каналу по обхід-
ному з’єднанню без участі АТС [4]. 

На рис. 5 показана схема організації модем-
ного каналу з використанням пропонованого 
способу, що містить: персональний комп’ютер 
1, модем 2, перехідний пристрій 3, телефонний 

апарат 4, абонентську лінію 5, АТС 6 і адапти-
вний комутатор АТС 7. 

На відміну від існуючого рішення лінія 5 
підключається при роботі модему до входу до-
даткового пристрою - адаптивного комутатора 
7, вихід якого з’єднаний із входом АТС 6 та лі-
ніями інших користувачів. 

У запропонованій організації каналу й обмі-
ну включено виконання стандартних дій, зазна-
чених вище, і ряд суттєвих додаткових, що 
включають: 
– активізацію адаптивного комутатора АТС при 
встановленні з’єднання; 
– відключення ліній на час сеансу обміну від 
АТС (з’єднання, настроювання, обмін) і повер-
нення їх у вихідний стан після обміну; 
– узгодження з  параметрами модемів. 

Послідовність дій при цьому полягає у на-
ступному. 

При роботі програми з’єднання необхідних 
модемів відбувається ініціалізація адаптивного 
комутатора 7, котрий переключає лінію 5 з 
АТС 6 на себе. Після цього адаптивний комута-
тор 7 цілком реалізує стандартний алгоритм 
установлення фізичного з’єднання (формування 
сигналу «Готовність АТС» , прийом номера на-
бору, формування сигналу «Виклик», прийом 
сигналу відповіді або формування сигналу за-
йнятості при неможливості з’єднання. Але у 
випадку нерозпізнавання параметрів зазначе-
них сигналів (частота, період, амплітуда ), здій-
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Рис. 5. Запропонована схема організації модемного каналу 
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Рис. 6. Послідовність дій утворення модемного каналу 

 
снюється відповідне підстроювання, що забез-
печує максимальну погодженість використову-
ваного модему з телефонної мережею, а 
з’єднання модемів відбувається в обхід без ви-
користання АТС. Після сеансу обміну або не-
можливості з’єднання в даний момент лінія мо-
дему повертається у початковий стан і пере-
ключається назад на АТС. 

Послідовність дій утворення модемного ка-
налу з вказівкою типу взаємодії, алгоритмів і 
використовуваного середовища показані на 
рис. 6. 

У результаті цих дій досягається: 
1. Реалізація «чистого» каналу - без викори-

стання АТС, що істотно знижує час, необхідний 
для виконання всіх етапів з’єднання модемів 
(фізичне і логічне з’єднання й обмін даними), а 
також якість самого каналу. 

2. Усунення перевантаження АТС  тривали-
ми сеансами передачі даних при роботі модем-
ного каналу і усунення можливості зниження 
якості обслуговування телефонних абонентів. 

 
Висновки 
У результаті використання запропонованого 

рішення по утворенню модемного каналу за-
безпечується: 
– можливість використання будь-яких модемів 
без підбору їхніх параметрів; 
– скорочення часу встановлення  зв’язку; 
– підвищення надійності на всіх етапах функці-
онування модемного каналу (фізичне з’єд-
нання, логічне з’єднання, обмін даними); 
– підвищення вірогідності переданої інформа-
ції; 

– виключення впливу на телефонний трафик і 
зниження якості обслуговування телефонних 
абонентів. 
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Представлены новые возможности организации 
канала передачи данных по линиям телефонных се-
тей общего пользования, реализованные стандарт-
ными алгоритмами соединения АТС и протоколами 
модемов. Жесткий алгоритм АТС заменен адаптив-
ным для имитирования управляющих сигналов 
АТС, а также перестройки их частотных и ампли-
тудных параметров под индивидуальные параметры 
используемых модемов и линий связи и обеспечения 
всех этапов формирования модемного канала по об-
ходному соединению без участия АТС. 
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Кафедра комп’ютерних систем та мереж 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ 
БАГАТОПОЗИЦІЙНОГО ЦИФРОВОГО КОДУ  

Проведено обґрунтування можливостей застосування складових спектра складного сигналу 
в якості багатопозиційного коду для реалізації цифрових систем передачі даних (СПД). Про-
аналізовано переваги та недоліки методики багаточастотного кодування сигналів. Запропоно-
вано узагальнені структурні схеми передавально-приймальних пристроїв для реалізації СПД з 
використанням багатопозиційного цифрового коду. 

The substantiation of feasibilities component of a spectrum of a composite signal in quality a lot of 
item of code for embodying numeral data transmission systems (DTS) is reduced. Is parsed advan-
tages and deficiencies of a procedure of multifrequent ciphering of signals. It is offered the general-
ized diagrams transmitting and receiving devices for embodying DTS with usage of a multiposition 
numerical code. 

Вступ 
Сучасні інформаційно-телекомунікаційні 

системи забезпечують збільшення об’єму пере-
дачі даних за рахунок традиційних методів 
ущільнення сигналів: частотного та часового 
[1, 2]. Однак, в обох випадках в цифрових сис-
темах передачі даних (СПД), інформаційний 
потік даних подається у вигляді імпульсної по-
слідовності двійково кодованих сигналів. Тому 
у кінцевому результаті швидкість передачі да-
них визначається максимальними можливими 
значеннями тактової частоти синхронізації 
приймальної і передавальної апаратури. Оскі-
льки тактова частота обмежена на фізичному 
рівні максимальною частотою комутації елект-
ронних ключів (зокрема, на основі ТТЛ- чи 
КМОН-логіки), можна сказати, що досягнуті 
швидкості передачі на рівні гігабітних (Гбіт/с) 
потоків даних, задають фізичне обмеження і на 
об’єми переданої інформації, і на швидкодію 
цифрових систем з послідовною передачею ін-
формації в цілому. Для часткового вирішення 
вказаних проблем застосовують нові підходи 
до розробки елементної бази цифрових систем, 
зокрема запропоновано використання високо-
частотних негатронів  та фазі-логічних елемен-
тів [3, 4]. 

Проте, підвищення швидкості передачі да-
них можливе при використанні паралельних 
інформаційних потоків. В традиційному розу-

мінні для передачі паралельних потоків даних 
необхідно використовувати шину даних з кіль-
кістю ліній, що відповідає n-елементному двій-
ковому коду. Це ускладнює комунікативні мо-
жливості СПД, які потребують багатодротових 
ліній зв’язку. На практиці, паралельну переда-
чу даних застосовують переважно для комута-
ції периферійних пристроїв (принтерів, скане-
рів і т.д.) з керуючими ЕОМ. Тому актуальним 
залишається питання розробки нових методик і 
засобів для підвищення швидкості передачі да-
них в інформаційно-телекомунікаційних, в то-
му числі і в комп’ютерних СПД при збереженні 
високих показників надійності і достовірності 
транспортованих даних. 

 
Постановка задачі та її розв'язок 
Метою даної роботи є аналіз та обґрунту-

вання можливостей застосування спектрально-
го представлення інформаційних сигналів в 
якості багато позиційного цифрового коду в 
локальних мережах цифрових систем передачі 
даних, а також часткове апаратно-програмне 
моделювання з використанням багаторівневого 
кодування (зокрема, наприклад, у вигляді не-
звідного змінно-позиційного чи інших кодів) 
при фізичній реалізації таких систем на основі 
багаточастотних інформаційних сигналів.  

Якщо враховувати, що на фізичному рівні, 
будь-який цифровий інформаційний сигнал по-
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дається у вигляді імпульсу скінченої тривалості 
і може бути представлений певним набором га-
рмонічних коливань, то доцільно було б вико-
ристати для передачі даних не амплітудну чи 
фазову характеристику сигналу, а його спект-
ральне представлення. В цьому сенсі набір спе-
ктральних складових сигналу можна розгляда-
ти як паралельний багаторівневий код, що пе-
редається з допомогою одного тактового інтер-
валу інформаційного сигналу. Набір спектра-
льних складових в даному випадку можна 
представити у вигляді відповідних біт окремих 
елементів n-позиційного двійкового коду.  

Дана методика може трактуватися як де-
який аналог багаточастотного кодування сиг-
налів, що в певній мірі застосовуються в даний 
час у тональній телефонії і системах ідентифі-
кації розподілених об’єктів комп’ютеризованих 
ситем [5, 6]. 

Виходячи із загальних принципів побудови 
СПД [7, 8], в системах з багаторівневим коду-
ванням основною проблемою залишається фі-
зична реалізація q-вимірного цифрового алфа-
віту для кодування повідомлень. Хоча відомі 
системи М-арної частотної маніпуляції (M-ary 
frequency shift keying – MFSK) [1], передача 
даних в них також реалізовується у вигляді по-
слідовного цифрового коду. Тому основна суть 
пропонованої методики полягає в одночасній 
модуляції несучої частоти багатовимірним час-
тотним кодом, який транслюється від переда-
вача до приймача на протязі одного тактового 
інтервалу.  

Згідно теорії рядів Фур’є, прямокутний ім-
пульс математично описується безмежним спе-
ктральним рядом. Використання генераторів 
таких імпульсів у каналах зв’язку при форму-
ванні цифрових потоків приводитиме до погі-
ршення співвідношення сигнал/шум. Тому до-

цільно застосовувати у вихідних формувачах 
набори детермінованих гармонічних сигналів, 
вищі гармоніки яких можна ефективно обме-
жити за допомогою фільтрів, що формують 
смугу пропускання каналу зв’язку. В той час, 
як для управління процесом модуляції має бути 
використаний завадозахищений паралельний 
двійковий код. Таким чином, система повинна 
забезпечити цифрову обробку інформації при 
формуванні та декодуванні на приймаючій сто-
роні багаторівневого цифрового коду і транс-
ляцію в лінії зв’язку аналогового частотно де-
термінованого сигналу.  

Звичайно, що основним недоліком в такому 
тракті є низька завадозахищеність аналогового 
сигналу. Однак в локальних кабельних лініях і 
навіть бездротових Wi-Fi системах на невели-
ких відстанях в локальних мережах Ethernet де-
термінованість спектра аналогового сигналу і 
застосування завадозахищеного цифрового ко-
дування може забезпечити надійність відтво-
рення інформації при потужностях передавача 
кілька міліват. 

Таким чином узагальнена функціональна 
схема передавача (рис.1) може бути реалізова-
на у вигляді спеціалізованої мікропроцесорної 
системи на основі базового мікроконтролера 
(CPU), системи вводу аналогової (DA) чи циф-
рової (DD) інформації, системи виводу моду-
льованого сигналу (Mod, G0, Gi) та вбудованої 
чи зовнішньої (RAM) пам’яті. В передаючій 
частині обов’язковими елементами є двокаска-
дний кодер та модулятор. Їм відповідають вуз-
ли демодуляції та декодування у приймальній 
частині (рис.2). Двокаскадний кодер призначе-
ний для перетворення інформації довільного 
сигналу у цифрову форму та наступного зава-
достійкого кодування сформованого на першо-
му етапі цифрового потоку.  
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ADC MSd2
8

CPU
8+m

Gi Mod
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G0RAM
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Рис. 1. Функціональна схема передаючого пристрою. 
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Рис. 2. Функціональна схема приймаючого пристрою. 

 
Вибір аналогового джерела, сигнал з якого 

подається у цифровий канал зв’язку визнача-
ється адресним кодом, який надходить на муль-
типлексорний селектор MSа з центрального 
процесора CPU. Функції первинного кодера для 
аналогового сигналу відіграє аналогово-
цифровий перетворювач (ADC), на який посту-
пають сигнали з MSа. При наявності цифрових 
джерел сигналу етап первинного кодування 
може бути пропущений. Тому цифрові парале-
льні коди з DD вибираються за керуючими ад-
ресами, що надходять з CPU на селектор MSd1. 
Комутація сигналів одержаних на виході ADC 
та з виходу MSd1 для їх подальшої обробки в 
другому каскаді кодування забезпечується се-
лектором MSd2. У якості вузла для завадоза-
хищеного кодування безпосередньо використо-
вується центральний процесор CPU. При наяв-
ності вбудованої у мікроконтролер пам’яті чи 
оперативної пам’яті, що підключається через 
його додаткові порти можна організувати дові-
льний алгоритм вторинного кодування виклю-
чно на програмному рівні. Це може бути бага-
торівневе кодування з повторенням коду, пере-
віркою на парність чи непарність або програма, 
яка забезпечує формування незвідних змінно-
позиційних кодів (НЗ-код) [9], кодів Хемінга та 
ін.  

Особливістю вихідного коду, що формуєть-
ся в результаті вторинного кодування повинна 
бути наявність в ньому службової інформації 
розрядністю m, що може забезпечити синхроні-
зацію цифрового потоку на приймальній сторо-
ні і дозволить однозначно співставити джерела 
сигналів та відповідні їм приймачі. В якості та-
кої службової інформації повинні застосовува-
тись адресні коди, що подаються на мультипле-
ксори MSа, MSd1, MSd2 для формування вхід-
ного цифрового потоку. 

Для формування багаторівневого цифрового 
коду використаємо підхід подібний до форму-
вання DTMF-сигналів, що застосовуються у 
цифровій телефонії. Як відомо, для передачі 
номеру виклику в цифровх телефонах викорис-
товують двохтональний код, що формується із 
заданого набору частот. Аналогічно використо-
вуємо методику формування багаточастотного 
коду, в якому кількість опорних частот Gi ви-
значає основу алфавіту М-арного коду і співпа-
дає із кількістю розрядів, наприклад (8+m) сфо-
рмованого вторинного цифрового коду. 

Для формування опорних частот із заданого 
набору можна використати як набір окремих 
генераторів Gi, так і методику частотного зсуву 
чи кратного множення (ділення) частоти пер-
шого опорного генератора, що знаходиться в 
заданій смузі спектру пропускання вибраного 
каналу зв’язку. Слід врахувати, що несуча час-
тота F0 вибраного каналу зв’язку повинна на 
кілька порядків відрізнятися від опорних сиг-
налів, що формують М-арну основу багаторів-
невого коду. Сформований таким чином інфо-
рмаційний сигнал на виході модулятора Mod 
можна описати гармонічним рядом, що анало-
гічний до ряду Фур’є. Проте амплітуди складо-
вих спектру можуть значно відрізнятися від за-
кономірностей взаємо відповідності амплітуд 
окремих складових коливань у ряді Фур’є. При 
остаточному формуванні інформаційного сиг-
налу слід враховувати оптимальні умови для 
його надійного детектування на приймальній 
стороні.  

Структурна схема приймаючої частини за-
пропонованої СПД (рис. 2) повинна включати 
симетричні елементи для відповідних елементів 
передаючої частини. Сигнали несучої частоти 
виділяються резонансним вхідним коливним 
контуром. Після попереднього підсилення при-
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йнятий сигнал подається на вузол фільтрації. За 
фізичним змістом він відіграє роль демодуля-
тора вхідного сигналу. Він може бути викона-
ний у вигляді паралельно ввімкнених резонанс-
них фільтрів, частоти яких узгоджені з вагови-
ми коефіцієнтами М-арного (багаторівневого) 
коду відповідно до вибраних частот на переда-
ючій стороні. Такий підхід аналогічний певним 
методикам, що використовується в аналізато-
рах спектрів сигналів. На виході вузла фільтра-
ції одержується паралельний цифровий двійко-
вий код, що відповідає образу багаторівневого 
коду сформованого CPU на стороні передавача. 
Використовуючи зворотні алгоритми перетво-
рення, CPU приймача забезпечує виділення 
службової інформації про канали інформацій-
них сигналів та декодування інформаційних 
кодів за вибраним алгоритмом. Далі службова 
інформація використовується для синхронізо-
ваної комутації демультиплексорів (DMS1, 
DMS2, DMS3) і відповідно забезпечує подачу 
інформаційних сигналів до заданого каналу у 
блоках відтворення аналогової та цифрової ін-
формації. 

Моделювання алгоритму функціонування 
окремих вузлів передаючої і приймальної час-
тин системи було проведено на лабораторному 
макеті з мікроконтролером на базі ядра MS51, 
що за загальною структурою і особливостями 
програмування на мові Assembler близький до 
серії Atmel AT90S8535. Первинне кодування 
аналогового сигналу реалізовано з допомогою 
8-розрядного ADC, а для завадозахищеного ко-
дування використано НЗ-код. Тестування про-
водилось на частотах 4-8 МГц, при лінійному 
нарощуванні розрядності інформаційного коду 
від n=4 до n=12 біт. Результати моделювання 
підтвердили можливість забезпечення 100% 
достовірності передачі тестових сигналів за-
пропонованим методом в мегагерцовому діапа-
зоні частот. З підвищенням частоти передачі 
сигналів зростають вимоги до фільтрації окре-
мих гармонік. Тому, для підтвердження праце-
здатності і надійності функціонування запро-
понованої системи у вищому діапазоні частот, 
потрібні подальші теоретичні та експеримента-
льні дослідження. 

 
Висновки 
Запропонована СПД з використанням бага-

топозиційного цифрового коду, сформованого 
за допомогою багаточастотного формування 

інформаційного сигналу, може бути ефективно 
використана для підвищення трафіку в локаль-
них мережах зв’язку. 
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Приведено обоснование возможностей примене-
ния составляющих спектра сложного сигнала в ка-
честве многопозиционного (М-арного) кода для реа-
лизации цифровых систем передачи данных (СПД). 
Проанализировано преимущества и недостатки ме-
тодики многочастотного кодирования сигналов. 
Предложено обобщенные структурные схемы пере-
дающих и приемных устройств для реализации СПД 
с использованием многопозиционного цифрового 
кода. 
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ОЦІНКА  СТАТИСТИЧНИХ  ПАРАМЕТРІВ  ШТУЧНИХ  
НЕЙРОСТРУКТУР,  ПРИЗНАЧЕНИХ  ДЛЯ  КЕРУВАННЯ  

НЕЛІНІЙНИМИ  ДИНАМІЧНИМИ  ОБ’ЄКТАМИ 

Для нелінійних багатовимірних об’єктів на прикладі технологічного процесу збагачення за-
лізної руди запропонована штучна нейронна мережа, яку можна застосовувати при ідентифіка-
ції у складі інтелектуальної системи керування. Обґрунтований склад вектору стану такої систе-
ми у вигляді множин впливів керування, збурень, режимних параметрів та переліку вихідних сиг-
налів. Оцінено основні статистичні показники зазначених нейронних структур: кількість нейронів 
у вхідному, прихованому та вихідних шарах, а також визначений обсяг вибірки для параметриза-
ції нейронної мережі з урахуванням вимог щодо точності та репрезентативності. Встановлена за-
лежність значення статистичної похибки від граничного обсягу вибірки. 

For nonlinear multivariate objects by the example of technological process of enrichment of iron 
ore the artificial neural network which can be applied at identification in structure of an intellectual 
control system is offered. The structure of a vector of a status of such system as sets of influences of 
management, indignations, regime parameters and the list of initial signals is proved. It is appreciated the 
basic statistics of the specified neural structures: quantity of neurons in entrance, latent and initial layers, 
and also the volume of sample for parametrization of a neural network is determined in view of require-
ments concerning accuracy and representativity. The established dependence of value of a statistical er-
ror on boundary volume of sample. 

Вступ 
Сучасна теорія автоматизованого керування 

пройшла декілька етапів свого розвитку [1]. 
Спочатку від класичної детермінованої до сто-
хастичної теорії автоматичного регулювання, а 
потім від теорії адаптивних до синтезу най-
більш сучасних інтелектуальних систем. Появу 
останніх напрямів пов’язують із бурхливим 
розвитком сучасних технологій штучного інте-
лекту (нейрокібернетики, нечіткої логіки, екс-
пертних систем, еволюційних методів тощо). 

Необхідність підвищення системності існу-
ючих підходів шляхом урахування додаткових 
знань та факторів, що погано формалізуються 
(досвід, інтуїція), обумовило появу нових на-
прямів у сучасній кібернетиці. Для одного з та-
ких напрямів в теорії керування Вербосом [2] 
була уведена окрема назва - нейрокерування 
(neurocontrol). Це один з найбільш ефективних 
підходів, побудований на моделюванні розумо-
вої діяльності людини, яку було сформовано у 
результаті довгої еволюції та жорсткого приро-
дного відбору. 

Зараз за допомогою нейрокерування, завдя-
ки корисним властивостям нейронних мереж, 
які є спільними для різних типів нелінійних ди-
намічних об'єктів, вирішуються завдання іден-
тифікації, аналізу, синтезу та апаратної реаліза-
ції складних систем керування в умовах неста-
ціонарності, неповноти та нечіткості інформа-
ції. Результати, отримані із застосуванням ней-
рокерування у рамках адаптивної постановки 
завдання теорії керування, створюють переду-
мови для можливості застосування схожих 
принципів в умовах технологічних процесів 
(ТП) збагачення корисних копалин [1, 3]. 

У роботах авторів [1, 3-7] розглянуто мож-
ливості застосування подібних підходів нейро-
кібернетики для здійснення інтелектуальної 
ідентифікації та керування процесами збагачу-
вальної технології (на прикладі ТП секції маг-
нітозбагачувальної фабрики) в умовах вітчиз-
няних гірничо-збагачувальних комбінатів 
(ГЗК). 

Доведено, що класичні методи теорії авто-
матичного керування, які базуються на пере-
творенні Лапласа, дослідженнях перехідних 
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процесів та частотних властивостей математи-
чних моделей об’єкту керування, дають надійні 
результати у випадку лінійних систем. Для сут-
тєво нелінійних систем (аналогічних ТП збага-
чення) поки не існує таких надійних підходів. 
Тому розвиток автоматизації таких процесів за-
раз іде у напрямі створення або вдосконалення 
систем адаптивного керування [8-9]. 

Зараз найбільш сучасними досягненнями, 
що реалізують ідеї адаптивності, є саме інтеле-
ктуальні системи керування (ІСК). Тобто сис-
теми, які будуються із застосуванням техноло-
гій штучного інтелекту (таких як нейрокіберне-
тика і нейрокерування, класифікаційне керу-
вання, нечітка логіка, еволюційні методи тощо) 
[1]. 

Одним з головних завдань, що виникає при 
розробці інтелектуальних систем із застосуван-
ням технології нейрокерування, є визначення 
статистичних параметрів вибірки для навчання 
(параметризації) подібних структур і верифіка-
ції отриманих моделей. При цьому вибірки по-
винні відповідати вимогам репрезентативності, 
забезпечувати необхідну точність моделі, мати 
достатні властивості узагальнення тощо [8-9]. 

 
Постановка задачі та її розв'язок 
Згідно з постановкою завдання, яке зроблене 

у [3], нейрокібернетична модель ТП збагачення 
в умовах типової секції представлена на рис. 1. 
При цьому вектор стану системи буде включа-
ти такі показники: 
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де { } ri Ni ...1, == αα  – вміст корисного ком-
понента у вихідній руді (шихті) за всіма проми-
словими різновидами; Nr – кількість промисло-
вих різновидів у шихті; { } Nii ...1, == ξξ r – 
відносна питома вага (співвідношення) для ко-
жного різновиду у шихті; { } ri Ni ...1, == ρρ  – 
показник чи група показників, що характери-
зують фізико-хімічні властивості руди (щіль-
ність відповідних різновидів у шихті, міцність, 
подріблюємість); { } ri Nigg ...1, ==  – показ-
ник, що характеризує мінералогічні та морфо-
логічні властивості збагачуваності руди (на-
приклад, усереднений розмір вкраплення інди-
відів та агрегатів магнетиту у руді за різнови-
дами, в залежності від родовища та методики 
прийнятої на конкретному ГЗК); d0 – усередне-

на крупність руди (шихти) перед збагаченням 
(після дроблення, як правило –20 мм); Q0 – ви-
трата руди на першій стадії збагачення; 

{ } sj NjQQ ...1, ==  – постадійна переробка 
(на виході кожної стадії збагачення); Ns – кіль-
кість стадій збагачення; { } sj NjCC ...1, ==  – 
циркуляційне (піскове) навантаження відповід-
ної стадії; { } sj Njdd ...1, ==  – усереднена 
крупність продукту після кожної j-ї стадії зба-
гачення; { } sjкк Ni ...1, == ρρ  – щільність 

пульпи в процесі класифікації відповідно для 
кожної j-ї стадії збагачення; 

{ } sjcc Nj ...1, == ρρ  – щільність пульпи перед 

магнітною сепарацією (зливі класифікатора) 
відповідно для кожної j-ї стадії збагачення; 

{ } { } sjjпппп Nj ...1, === βββ  – вміст корисно-

го у промисловому продукті після кожної j-ї 
стадії збагачення; { } { }jхjхвхв βββ == , 

sNj ...1=  – втрати корисного у хвостах після 
кожної j-ї стадії збагачення; кβ  – якість конце-
нтрату; { } sj Nj ...1, == γγ  – вихід корисного у 
промисловому продукті після кожної j-ї стадії 
збагачення; γк – вихід корисного у концентраті; 

{ } sj Nj ...1, == εε  – витяг корисного у проми-
словому продукті після кожної j-ї стадії збага-
чення; εк – витяг корисного у концентраті. 

Завдання створення інтелектуальної системи 
керування на основі застосування нейронних 
структур на першому етапі полягає у визначен-
ні обсягу статистичної вибірки для параметри-
зації (навчання) нейромережевої моделі та оці-
нці кількості нейронів у вхідному, вихідному та 
прихованому шарах. У даному випадку, згідно 
зі схемою (рис. 1), в якості вхідних параметрів 
нейроном мережі виступають елементи векто-
рів X, а вихідні параметри визначаються векто-
ром Y. 

Виходячи з цього, для керування процесом 
збагачення множини векторів X, U, Y, V на під-
ставі (1) та згідно з рис. 1 можна сформувати 
таким чином 
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де U, Y, V – вектори керування, виходу та збу-
рень відповідно. 
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Рис. 1. Технологічна лінія (секція) РЗФ як об’єкт інтелектуального керування 
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Рис. 2. Структура багатошарової нейронної мережі для інтелектуальної моделі керування ТП збагачення магне-
титових кварцитів 
 
Для практичної реалізації багатовимірної 

системи типу рис. 1 (з метою подальшої іденти-
фікації чи автоматизації керування ТП) на ос-
нові технологій штучного інтелекту може бути 

запропонована типова багатошарова нейроме-
режева структура (рис. 2). Отже, метою цієї ро-
боти є оцінка статистичних параметрів подібної 
системи. 
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Кількість нейронів прихованого шару такої 
структури попередньо можна оцінити на під-
ставі залежності з [10]: 

mnNnmnN
h −−≤≤−−

210
, (1) 

де nh – кількість нейронів у прихованому шарі; 
n – кількість вхідних сигналів; m – кількість ви-
хідних сигналів; N – кількість елементів статис-
тичної вибірки, необхідної для навчання. 

З іншого боку, значення nh згідно з [11] мо-
жна оцінити у такий спосіб 

hn
n

N
>

⋅ 0ε ,  (2) 

де ε0 – відносна похибка прогнозування нейро-
мережевої моделі. 

Якщо сумістити вирази (1) та (2), то отриму-
ємо еквівалентну систему рівнянь 
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Вирішуючи систему (3) відносно N, отриму-
ємо 
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Якщо прийняти, що 00 →ε , то вираз (4) 
можна ще спростити 

)(10)(2 mnNmn +≤≤+ .  (5) 
Зробимо аналітичну оцінку граничного об-

сягу статистичної вибірки для умов ТП збага-
чення. За результатами робіт [1, 3-7] можна 
прийняти такі значення параметрів виразу (4) 
для однієї стадії: 
- кількість вхідних параметрів із урахуванням 

2-3 тактової затримки очікується не більше 
60 сигналів (приймаємо n=60); 

- кількість параметрів на виході для аналогіч-
них умов потенційно може скласти до 30 си-
гналів (приймаємо m=30); 

- похибка прогнозування, яку можна досягти 
за таких умов, до 1% (тобто приймаємо ε0 
=0,01). 
Тоді граничні обсяги статистичної вибірки 

показників збагачення для однієї стадії будуть 
такі: 

900180 ≤≤ N . 
При цьому кількість нейронів у прихованих 

шарах на підставі (1) не перевищить значення 
360=hn . 

На другому етапі необхідно провести на-
вчання кожної нейронної мережі для системи 
(рис. 1). Процес навчання подібних систем – це 
визначення коефіцієнтів ваги для всіх зв’язків 
(синапсів). Для цього необхідно набрати відпо-
відну статистику та обрати або розробити алго-
ритм навчання. Автором протягом 2002-2007рр. 
аналізувалися постадійні показники збагачення 
магнетитових кварцитів для чотирьох ГЗК Кри-
вбасу (Центрального, Північного, Інгулецького 
та Новокриворізького). У результаті цієї роботи 
за обраними підприємствами було зібрано ста-
тистику роботи секції РЗФ, яка містить понад 
250-300 шаблонів типу «вхід-вихід», що відпо-
відає вимогам (4)-(5). Зазначені вибірки відпо-
відають також вимогам репрезентативності. 

Для цього скористаємося класичною теоре-
мою Муавра-Лапласа [12]. Статистична похиб-
ка визначається виразом: 

Nkppp iiii −=−= ~ε̂ , 
де ip  - ймовірність попадання і-го тестового 
значення фактору до навчаючої вибірки; ip~  - 
емпірична частота такого попадання; ik  - дійс-
на кількість попадань. 

Тоді верхня оцінка статистичної похибки за 
теоремою Муавра-Лапласа оцінюється як: 
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де Р – рівень надійності; ii pq −=1  - ймовір-
ність неналежності і-го тестового значення фа-
ктору до навчаючої вибірки; ( )⋅Φ  - функція Ла-
пласа. 

Визначення максимальної (нормальної) по-
хибки mε̂  здійснюється із урахуванням рівня 
значущості (1 – Р) на підставі співвідношення 
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( ) PNm −=−Φ 1ˆ22 ε .  (6) 
У такому випадку з урахуванням (6) та відо-

мої властивості функції Лапласа 
)(1)( xx −Φ−=Φ  отримуємо 

( )
2

1ˆ2 +
=Φ

PNmε .  (7) 

Якщо прийняти рівень надійності Р = 0,9 
(тобто 90%), то відповідний рівень значущості 
(1 – Р) = (1-0,9)= 0,1. За таблицею значень фун-

кції Лапласа [13-14] для ( )
2

19,0
2

1 +
=

+
=Φ

Px  = 

0,95. 
Значення аргументів функції Nx mε̂2= об-

числюються з рівняння 
[ ] NPxx mε̂22)1(arg)(arg =+Φ=Φ= . 

Отже, з урахуванням вищезазначеного, по-
хибка mε̂  змінюється залежно від обсягу ста-
тистичної вибірки за гіперболічним законом 

[ ]

1,82,0
2

]95,0[arg
2

2)1(argˆ

>≈
Φ

=

=
+Φ

=

N
NN

N
Pε

.  (8) 

 
Аналіз одержаних результатів 
Графічне представлення залежності (8) для 

інтервалу з (5), а саме: 900180 ≤≤ N  представ-
лено на рис. 2. 
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Рис. 2. Залежність максимального значення стати-
стичної похибки mε̂  від граничного обсягу вибір-
ки (N) 
 
Аналіз залежності (рис. 2) показує, що зна-

чення максимальної похибки для вибірки 
900180 ≤≤ N  знаходиться у межах 2,7 – 6,1% 

при значенні рівня надійності 0,9 з рівнем зна-
чущості 0,1. Отже, зазначена вибірка відповідає 
вимогам репрезентативності та може бути за-
стосована для навчання нейромережевих струк-
тур (див. рис. 1), які було розглянуто вище. При 
цьому мінімальне значення обсягу репрезента-

тивної навчальної вибірки слід вважати 
minN =280 екземплярів (максимальна похибка 

менша за 5%). 
 
Висновок 
Отже, результати комп’ютерного моделю-

вання та отримані статистичні оцінки дозволя-
ють стверджувати, що запропонована методика 
розрахунків може бути успішно використана в 
процесі синтезу інтелектуальних нейромереже-
вих структур керування нелінійними динаміч-
ними об’єктами в умовах процесів збагачення. 
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Купин А.И. Оценка статистических парамет-
ров искусственных нейроструктур, предназна-

ченных для управления нелинейными динамиче-
скими объектами. 

Для нелинейных многомерных объектов на при-
мере технологического процесса обогащения желез-
ной руды предложена искусственная нейронная 
сеть, которую можно применять при идентификации 
в составе интеллектуальной системы управления. 
Обоснован состав вектора состояния такой системы 
в виде множеств влияний управления, изменений, 
режимных параметров и набора выходных сигналов. 
Оценены основные статистические показатели ука-
занных нейронных структур: количество нейронов 
во входном, скрытом и выходном слоях, а также оп-
ределен объем выборки для параметризации ней-
ронной сети, учитывая требования касаемо точности 
и репрезентативности. Установлена зависимость 
значения статистической погрешности от гранично-
го объема выборки. 
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КЕРОВАНІСТЬ СИНГУЛЯРНО ЗБУРЕНИХ  
ЛІНІЙНИХ СИСТЕМ ЗІ ЗМІНОЮ ВИМІРНОСТІ ФАЗОВОГО 

ПРОСТОРУ  

Для дослідження керованості систем зі зміною вимірності фазового простору, математична 
модель яких містить швидкі та повільні змінні, розроблено процедуру розщеплення початкової 
моделі на дві системи. Кожна з одержаних систем містить або тільки повільні, або тільки шви-
дкі змінні. Це значно покращує точність і збіжність алгоритмів обчислення критеріїв керовано-
сті вказаних систем. 

The procedure of the splitting of the initial model into two systems is developed for the controlla-
bility analysis of the systems with the dimensional change of phase space, where the mathematical 
model contains the fast and slow variables. Each of the derived systems contains either slow or fast 
variables only. It considerably improves the accuracy and the convergence of the algorithm of the cal-
culation of the controllability criteria of the mentioned systems. 

Вступ 
Відзначимо, що труднощі дослідження сис-

тем за допомогою комп’ютерного аналізу ви-
значаються не тільки їх розмірністю. Може ви-
явитися, що організація обчислень є складні-
шою задачею, якщо в системі з’являються про-
цеси, які описуються швидкими змінними. На-
явність швидких і повільних процесів може зу-
мовити значне зростання затрат машинного ча-
су для дослідження властивостей систем. У да-
ній праці розглядаються лінійні системи керу-
вання, в яких вектор фазового стану змінює 
розмірність в задані моменти часу [1]. Крім 
цього, частина компонент вектора фазового 
стану може змінюватися набагато швидше, ніж 
інша частина. Цей факт обумовлюється тим, що 
математична модель даної системи містить 
змінні,  похідна яких пропорційна малому па-
раметру ε . На складність дослідження таких 
класів систем звертається увага таких вчених як 
А.М. Тихонов [2,3,4], М.М. Мойсеєв [5], М.Ф. 
Кириченко [6], А.Б. Васильєва і В.Ф. Бутузов 
[6],  і багатьох інших. 

 
Постановка задачі та її розв’язок 
Розглянемо розбиття { }NN ττττ ,,...,, 121 − , 
[ )jjj tt ,1−=τ , 1,...,1 −= Nj , [ ]NNN tt ,1−=τ ,  

відрізка [ ]10 ,TT , де  1100 ... TttTt N =<<<= . 
Нехай на цьому відрізку з заданим розбиттям 
задано синґулярно збурену лінійну систему ке-
рування зі зміною вимірності фазового просто-
ру [1] виду 

( )
( ) ( ) ++= txAtxA

dt
tdx

jjjj
j

212111
1 , 

( )tuA jj 113+  
(1) 

( )
( ) ( ) ++= txAtxA

dt
tdx

jjjj
j

222121
2ε

( )tuA jj 223ε+ ,
( ) ( )+−=+ −−− 00 1111111 jjjjj txCtx

( ) jjjjj vСtxC 11311212 0 +−+ −− , 
(2) 

( ) ( )+−=+ −−− 00 1112112 jjjjj txCtx , 
( ) jjjjj vСtxC 22311222 0 +−+ −−  

де ( )tx j1 , ( )tx j2  – вектори фазового стану сис-
теми (1) при jt τ∈  відповідно розмірностей 

jn1 та jn2 ; ( )tu j1 , ( )tu j2  – вектори керувань 
відповідно розмірностей jm1  та jm2  при 

jt τ∈ ; jv1 , jv2  – вектори керувань у переми-
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канні структур (2) відповідно розмірності jr1 та 

jr2 ; −> 0ε малий параметр, який зумовлює 
синґулярність даної системи; jA11 , jA22  – ві-
домі квадратні матриці відповідно порядків jn1  
та jn2 ; jA12 , jA13 , jA21 , jA23 , jC11 , jC12 , 

jC13 , jC21 , jC22 , jC23  – відомі прямокутні 
матриці відповідно розмірів: jj nn 21 × , 

jj mn 21 × , jj nn 12 × , jj mn 22 × , 111 −× jj nn , 

121 −× jj nn , jj rn 11 × , 112 −× jj nn , 122 −× jj nn , 

jj rn 22 × ; Nj ,1= . 
 
Задача. Знайти керування ( )tu j1 , ( )tu j2 , 

jt τ∈ , та керування у перемиканні структур 

jv1 , jv2 , Nj ,1= , так, щоб забезпечити пере-
ведення системи (1) за умов (2) зі стану 

( ) 10011 xtx = , ( ) 20021 xtx =  в момент часу 

00 Tt =  у стан ( ) NNN xtx 11 = , ( ) NNN xtx 22 =  в 
момент часу 1TtN = , тобто розглянемо крайові 
умови для системи (1) за умов (2) 

( ) 10011 xtx = , ( ) 20021 xtx = , 
    (3) 

( ) NNN xtx 11 = , ( ) NNN xtx 22 = . 
У системі (1) зробимо заміну змінних 
( ) ( ) ( )txPtytx jjjj 1222 += , [ )jj ttt ,1−∈ , де 

jP 2  – деякі сталі матриці розміру jj nn 12 × , 

Nj ,1= . Одержимо 
( ) ( ) ( ) ++= txPAA

dt
tdx

jjjj
j

121211
1  

( ) ( )tuAtyA jjjj 113212 ++ , 
(4) 

( ) ( −+= jjj
j PAA

dt
tdy

22221
2ε  

( )) ( ) ++− txPAAP jjjjj 1212112ε  
( ) ( ) +−+ tyAPA jjjj 212222 ε  

( ) ( )tuAPtuA jjjjj 1132223 εε −+ . 

Тепер виберемо матриці jP2  ( Nj ,1= ) так, 
щоб справджувалася рівність 

( ) 021211222221 =+−+ jjjjjjj PAAPPAA ε . (5) 
Тоді система (4) набуває вигляду 
 

( ) ( ) ( ) ++= txPAA
dt

tdx
jjjj

j
121211

1  

 
( ) ( )tuAtyA jjjj 113212 ++ , 

(6) 
( )

=
dt

tdy j2ε ( ) ( ) +− tyAPA jjjj 212222 ε  

( ) ( )tuAPtuA jjjjj 1132223 εε −+ . 
У системі (6) зробимо заміну 
( ) ( ) ( )tyPtytx jjjj 2111 ε+= , [ )jj ttt ,1−∈ , де jP 1  

– невідомі сталі матриці розміру jj nn 21 × , 

Nj ,1= . Одержимо 
( ) ( ) ( )++= tyPAA

dt
tdy

jjjj
j

121211
1  

( )( −++ jjjjj APPAA 12121211ε  
( )) ( ) +−− tyAPAP jjjjj 2212221 ε  

( ) ( ) ( )( )tuAPtuAPtuA jjjjjjj 11322231113 −−+ ε , 
( )

=
dt

tdy j2ε ( ) ( ) +− tyAPA jjjj 212222 ε  

( ) ( )tuAPtuA jjjjj 1132223 εε −+ . 

 Якщо вибрати матриці jP1  ( Nj ,1= )  
так, щоб  

( ) ++ jjjj PPAA 121211ε  
( ) 012222112 =−−+ jjjjj APAPA ε ,  (7) 

то одержимо систему 
( ) ( ) ( ) ++= tyPAA

dt
tdy

jjjj
j

121211
1  

( ) −+ tuA jj 113  
( ) ( )( )tuAPtuAP jjjjjj 11322231 −− ε , 

(8) 
( ) ( ) ( ) +−= tyAPA

dt
tdy

jjjj
j

212222
2 εε

( ) ( )tuAPtuA jjjjj 1132223 εε −+ . 
Знайдемо вигляд умов перемикання струк-

тур (2) після зробленої заміни. Позначимо 
( )( +−= −−− 01111111 jjjj tyCF

( ))+−+ −−− 011211 jjj tyPε  

( )( +−+ −− 011212 jjj tyС  

( )( +−+ −−− 011112 jjj tyP  

( ))) jjjjj vCtyP 11311211 0 +−+ −−−ε  
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( )( +−= −−− 01112112 jjjj tyCF
( ))+−+ −−− 011211 jjj tyPε  

( )( +−+ −− 011222 jjj tyC  

+−+ −−− )0( 11112 jjj tyP  

( )) jjjj vCtyP 2231211 0 +−+ −−ε . 

Тоді 
1112111 )0()0( −−− =+++ jjjjjj FtyPty ε , 

( ) ( )( ++++ −− 00 11212 jjjjj tyPty . 
( )) 12121 0 −− =++ jjjj FtyPε . 

Звідси 
)()0( 1121211111 −−−− −−=+ jjjjjjj FPFPFty ε , 

1121212 )0( −−− −=+ jjjjj FPFty . 
Записавши 11 −jF  і 12 −jF  у вигляді 

( ) +−+= −−−− )0( 11112121111 jjjjjj tyPCCF  
( )( ) ( )+−+++ −−− 011211121112 jjjjjj tyPCCC ε

jjvC 113 , 
( ) ( )+−+= −−−− 011112222112 jjjjjj tyPCCF  
( )( ) ( )+−+++ −−− 011211222122 jjjjjj tyPCCC ε

jjvC 223 , 
одержуємо 

( ) ( )+−=+ −−− 00 1111111 jjjjj tyBty  
( )+−+ −− 011212 jjj tyB  

( ) jjjjjjjj vCPvCPPC 22311132113 εε −++ , 
(9) 

( ) ( )+−=+ −−− 00 1112112 jjjjj tyBty
( )−−+ −− 011222 jjj tyB  

jjjjj vCvCP 2231132 +− , 
де  

( )( )−++= −12121121111 jjjjjjj PCCPPEB ε

( )1222211 −+− jjjj PCCPε , 
( )( ++= jjjjj CPPEB 1221112 ε  
( ) )−++ −111211 jjj PCCε  

( )( )112221221 −++− jjjjj PCCCP εε , 
( )++−= −121211221 jjjjj PCCPB  

122221 −++ jjj PCC , 
( )( )+++−= −11121112222 jjjjjj PCCCPB ε  

( ) 12222122 −+++ jjjj PCCC ε , 

jE1  – одинична матриця порядку jn1 . 

Крайові умови (3) для системи (8) мають ви-
гляд 

( ) ( ) 201110211111010 xPxPPEty εε −+= , 
( ) 102120020 xPxty −= , 

(10) 
( ) ( ) NNNNNNNN xPxPPEty 2112111 εε −+= , 

( ) NNNNN xPxty 1222 −= , 
де NEE 111,  – одиничні матриці відповідно по-
рядків 11n , Nn1 . 

Розглянемо тепер задачу для лінійної неста-
ціонарної системи керування виду 
 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ++= txtAtxtA

dt
tdx

jjjj
j

212111
1

( ) ( )tutA jj 113+ , 
(11) 

( )
( ) ( ) ( ) ( ) ++= txtAtxtA

dt
tdx

jjjj
j

222121
2ε

( ) ( )tutA jj 223ε+ , 
для якої крайові умови мають вигляд (2). 

У системі (11) зробимо заміну змінних 
( ) ( ) ( ) ( )txtPtytx jjjj 1222 += . Одержимо 

( )
( ) ( ) ( ) ( )( ++= tytAtxtA

dt
tdx

jjjj
j

212111
1

( ) ( )) ( ) ( )tutAtxtP jjjj 11312 ++ , 
( ) ( )

( ) ( )
( )

=++
dt

tdx
tPtx

dt
tdP

dt
tdy j

jj
jj 1

21
22 εεε  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )+++= txtPtytAtxtA jjjjjj 12222121  
( ) ( )tutA jj 223ε+  

Підставляючи праву частину першого рів-
няння у друге рівняння даної системи і шукаю-
чи матрицю ( )tP j2  як розв’язок матричної за-
дачі Коші 

( )
( ) ( ) ( ) −+= tPtAtA

dt
tdP

jjj
j

22121
2ε  

( ) ( ) ( ) ( )( )tPtAtAtP jjjj 212112 +− ε , (12) 

( ) ( ) ( )1211
1

2212 −−
−

− −= jjjjjj tAtAtP ,      (13) 
маємо 

( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) ++= txtPtAtA

dt
tdx

jjjj
j

121211
1  

( ) ( ) ( ) ( )tutAtytA jjjj 113212 ++ ,   
(14) 
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( )
( ) ( ) ( )( ) ( ) +−= tytAtPtA

dt
tdy

jjjj
j

212222
2 εε  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tutAtPtutA jjjjj 1132223 εε −+ . 
Зробимо в системі (14) заміну 
( ) ( ) ( ) ( )tytPtytx jjjj 2111 ε+=  і виберемо матри-

цю ( )tP j1  як розв’язок задачі 
( )

( ) ( )( ++= tAtA
dt

tdP
jj

j
1112

1 εε  

( ) ( )) ( ) −+ tPtPtA jjj 1212  
( ) ( ) ( ) ( )( )tBtPtAtP jjjj 12221 ε−− ,      (15) 

( ) ( ) ( )1
1

2211211 −
−

−− = jjjjjj tAtAtP .   (16) 
Одержимо систему керування з математич-

ною моделлю  
( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ++= tytPtAtA
dt

tdy
jjjj

j
121211

1  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) −++ tutAtutAtPtP jjjjjj 11311321ε  
( ) ( ) ( )tutAtP jjj 2231ε− , 

(17) 
( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) +−= tytAtPtA
dt

tdy
jjjj

j
212222

2 εε  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )tutAtPtutA jjjjj 1132223 εε −+ . 
Знайдемо співвідношення, які визначають 

перемикання структур для системи (17). Якщо 
[ )12 , −−∈ jj ttt , то 

( ) ( ) ( ) ( )tytPtytx jjjj 12111111 −−−− += ε , 
( ) ( ) ( ) += −−− tytPtx jjj 111212  

( )( ) ( )tytPE jjj 21112 −− ++ ε . 

Тому 

( ) ( )+−=− −−−− 00 1111111 jjjj tytx  
( ) ( )00 1211 −−+ −− tytP jjε , 

(18) 
( ) ( ) ( )+−−=− −−−−−− 000 111112112 jjjjjj tytPtx  

( )( ) ( )00 11211112 −−++ −−−−− jjjjj tytPE ε . 
Оскільки 

( ) ( +=+− jjj Ety 111 0  
( ) ( )) ( )−++++ −−− 000 111211 jjjjjj txtPtPε  

( ) ( )00 1211 ++− −− jjjj txtPε , 
( ) ( ) ( )+++−=+ −−− 000 111212 jjjjjj txtPty  

( )012 ++ −jj tx , 
то використовуючи (2), одержимо 

( ) ( )+−=+ −−− 00 1111111 jjjjj txDty  
( )+−+ −− 011212 jjj txD  

jjjj vDvD 214113 ++ , 
(19) 

( ) ( )+−=+ −−− 00 1112112 jjjjj txDty  
( )+−+ −− 011222 jjj txD  

jjjj vDvD 224123 ++ , 
де 

( ) ( )( ) −+++= −− jjjjjjj CtPtPED 111211111 00ε  
( ) jjj CtP 2111 0+− −ε , 
( ) ( )( ) −+++= −− jjjjjjj CtPtPED 121211112 00ε  
( ) jjj CtP 2211 0+− −ε , 
( ) ( )( ) jjjjjjj CtPtPED 131211113 00 +++= −−ε , 

( ) jjjj CtPD 231114 0+−= −ε , 
( ) jjjjj CCtPD 21111221 0 ++−= − , 
( ) jjjjj CCtPD 22121222 0 ++−= − , 

( ) jjjj CtPD 131223 0+−= − , jj CD 2324 = . 

Підставляючи (18) у (19), маємо 

( ) ( )+−=+ −−− 00 1111111 jjjjj tyBty  
( ) jjjjj vBtyB 1311212 0 +−+ −− , 

(20) 
( ) ( )+−=+ −−− 00 1112112 jjjjj tyBty  

( ) jjjjj vBtyB 2311222 0 +−+ −− , 
де 

( )0112121111 −+= −− jjjjj tPDDB , 
( )0112222121 −+= −− jjjjj tPDDB , 

( )+−= −− 01111112 jjjj tPDB ε  
( ) ( )( )00 1111121212 −−++ −−−−− jjjjjj tPtPED ε , 

( )+−= −− 01112122 jjjj tPDB ε  
( ) ( )( )00 1111121222 −−++ −−−−− jjjjjj tPtPED ε , 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

j

j
j D

D
B

14

13
13 0

0
, ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

j

j
j D

D
B

24

23
23 0

0
, 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

j

j
j v

v
v

2

1 . 

Крайові умови для системи (17) мають ви-
гляд (20). 

Як бачимо, система (17) складається з двох 
незалежних підсистем, керованість яких можна 
досліджувати незалежно. Таке розщеплення 
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початкової системи (11) суттєво зменшує кіль-
кість обчислювальних операцій при перевірці 
умов керованості вказаних систем. 

Для дослідження керованості одержаних си-
стем керування можна використати теорему [1]. 

Теорема. Для того, щоб система керування 
( )

( ) ( )tuBtxA
dt

tdx
jjjj

j +=  

за умов перемикання 
( ) ( ) jjjjjjj vDtxCtx +−= −−− 0111 , 

jt τ∈ , Nj ,1= , 
була керованою на відрізку ],[ 10 TT  із заданим 
розбиттям  необхідно і досить виконання умови 

NN nrankS = . 
   Тут введено наступні позначення: 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

−
BABABBS jn

jjj
1

,...,, , 

( )( )( ),...,exp 1 NNNNn DttAS N −−=  

( )( ) ××− − ...exp 1 NNNN CttA  
( )( ) ( )( ) ( ),,expexp 21223233 NN BSDttACttA −−×

( )( ) ( ),...,exp 111 −−−− NNNNNN BSCttA  
( )( ) ××− − ...exp 1 NNNN CttA  
( )( ) ××− − ...exp 1 NNNN CttA  

( )( ) ( )( ) ( ))1121223233 expexp BSСttACttA −−× . 
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Управляемость сингулярно возмущенных ли-
нейных систем с изменением размерности фазо-
вого пространства 

Для исследования управляемости систем с изме-
нением размерности фазового пространства, мате-
матическая модель которых содержит быстрые и 
медленные переменные, разработана процедура 
расщепления начальной модели на две системы. 
Каждая полученная система содержит или только 
медленные, или только быстрые переменные. Это 
значительно улучшает точность и сходимость алго-
ритмов вычисления критериев управляемости ука-
занных систем. 
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OPENCOMRTOS  VISUAL  MODELLING  ENVIRONMENT: 
THE  TOOL  FOR  DISTRIBUTED  PARALLEL  APPLICATIONS  DE-

VELOPMENT 

У статті описується Візуальне Середовище Моделювання VME - інструмент, розроблений 
для допомоги програмістам у розумінні логіки, написанні, налагодженні, відстеженні подій, ві-
зуалізації і документації розподілених паралельних додатків операційної системи реального 
часу OpenComRTOS, а також інших RTOS. 

The paper describes the OpenComRTOS Visual Modelling Environment (VME) - the tool de-
signed to help the software engineers the logic understanding, development, debugging, tracing, visu-
alization and documentation of distributed parallel applications for the OpenComRTOS (network-
centric Open Communication Real Time Operating System) and other RTOSes as well. 

Introduction 
There are some well known visual modelling 

environments for rapid applications development. 
They generated a target specific code from visual 
diagrams which have a fixed structure of system 
grammar (for example RTDS which uses SDL-RT 
syntax [5]). Recognizing the powerful of such sys-
tems lets notice that user cannot change the struc-
ture of concepts used for a visual modelling of a 
RTOS application.  

The important feature of presented here Visual 
Modelling Environment (VME) is using the unique 
RTOS Application Metamodel (i.e. the model of a 
RTOS application model) on the base of Interact-
ing Entities paradigm [1; 2]. The Metamodel al-
lows for user define the set of own kernel objects 
and services needed for a visual application devel-
opment. This makes the possible support of other 
RTOSes as well with using the plug-ins containing 
corresponding RTOS code generation tools.  

VME supports software engineers in the fol-
lowing activities: 

• visual definition of processing nodes topol-
ogy; 

• visual definition of a structure of a parallel 
application (distributed on processing nodes); 

• visual definition of task code segments; 
• building and running the application on tar-

get nodes; 
• tracing a parallel application; 

• editing Metamodel to support kernel object 
and services of other RTOSes; 

• using additional plug-ins (code generation 
tools) for different RTOSes. 

VME was developed with C++ in MS Visual 
Studio 2005 as the main IDE. As the library for 
GUI and Metamodel implementation the Qt 4.4 [3] 
was used. For efficient syntax analysis of C code 
the Meddle approach [4] was used. 

The VME installation has specific for Win32 
and other platforms OpenComRTOS include files, 
libraries and code generating utilities. This paper 
illustrates principles of VME using for develop-
ment and execution of the OpenComRTOS appli-
cations on the Win32 host environment. As the 
compiler for OpenComRTOS applications on 
Win32 host environment the MinGW [6] is used. 

1. The VME main principles 
VME was developed in view of next main prin-

ciples. 
Scalability: supports the development from 

small to very large and complex multi-processor 
applications. 

Portability: i) an operating system independ-
ence; ii) a kernel independence; iii) supporting het-
erogeneous targets. 

Extensibility: i) possibility of adding / 
removing functional modules (plug-ins) in an easy 
way; ii) possibility of changing and modifying the 
model of kernel services and objects in a 
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transparent way. 
Minimum Semantics: supporting the minimum 

application semantics of the initial system allowing 
extensions in a later stage of development. 

2. RTOS Application Metamodel and 
Design Patterns 

At different logical layers of the Open-
ComRTOS an application can be constructed from 
various entities (kernel objects) and interactions 
between them (kernel services). Kernel objects and 
kernel services also differ from one RTOS to an-
other, but in general a RTOS application structure, 
properties and behaviour can be expressed in the 
Interacting Entities terms. 

The following typification of a RTOS kernel 
objects and services is used in VME Metamodel: 

Kernel Object IS Entity. 
Kernel Service IS Interaction. 

Also used the attributisation method: 
Kernel Entity HAS Attributes (2-N) as a Name, 

Type and Value corteges. 
The definition (2-N) means that any Entity has 

at least 2 attributes: the Name and the processing 
Node, to which it belongs. 

Kernel Entity HAS Functions (1-N) which de-
fine its internal behaviour (e.g. EntryPoint as C-
function for a Task entity). 

As opposite to Functions the Interactions define 
an external behaviour of entities. 

Kernel Interaction HAS Attributes (4), which 
specify a Name, a Subject (to be understood as 
initiator of the service), an Object (the entity that is 
engaged in the service) and the Direction of Inter-
action (i.e. to put or to get the service). 

Such a simple Metamodel allows extending 
VME as to different sets of kernel entities and ser-
vices of OpenComRTOS and also supports other 
RTOS entities and services (although this requires 
additional VME plug-ins with code generation 
tools). 

The Metamodel reflects the RTOS application 
grammar i.e. the minimal system of concepts 
needed for unambiguous definition of a RTOS 
based application. That means that the internal 
functionality of a RTOS should be mostly hidden 
from the application developer (e.g. routing and 
scheduling can be considered as internal kernel 
mechanisms). 

We consider the 2 possible ways of a RTOS 
visual application modelling: 

1. If we define the Kernel as a separate entity 
we can consider Kernel Services as direct interac-
tions between Application Tasks and the Kernel. 

2. If we hide the Kernel entity i.e. consider it as 
a RTOS internal mechanism then all Kernel ser-
vices become interactions between Application 
tasks by means of intermediate synchronisation 
entities (i.e. events, semaphores, FIFOs etc.). 

To implement the principle of the minimum 
semantics we follow the second way i.e. the Kernel 
entity is hidden from a visual level of a RTOS ap-
plication development. I.e. while in reality we have 
5 different kinds of OpenComRTOS tasks: Kernel, 
Idle, Rx driver, Tx driver and Application task, for 
an application developer only the Application tasks 
need to be visible as he can consider the other tasks 
as the system level support. 

The Kernel task implements the interactions be-
tween the tasks and manages the kernel entities, 
but at the application level these kernel actions are 
invisible. Also Rx (receive) and Tx (transmit) tasks 
are defined from the nodes topology and are not 
directly used by the OpenComRTOS application 
developer. 

In the OpenComRTOS an interaction is imple-
mented by Packets interchange (as a request for 
services or data transaction). While the Packet re-
mains the base entity of the L0 logical layer of 
OpenComRTOS it is not directly used as an entity 
in VME. During OpenComRTOS application de-
velopment user specifies interactions between ap-
plication tasks and assumes that at internal level 
interactions are implemented by packets inter-
change for services calls or data transfer. 

Thus in general selection of concrete L0, L1 or 
L2 logical layers entities for OpenComRTOS ap-
plication development is relative (e.g. as we made 
the Packet entity invisible). The same principle 
concerns any entities of different logical layers of 
other RTOSes. So selection of entities is caused by 
level of abstraction we choose for a RTOS applica-
tion development.  

As such an OpenComRTOS application is con-
structed from next entities: task, port, event, sema-
phore, resource, FIFO, Packet Pool, and Memory 
Pool by means of specifying interactions between 
them. This actually defines a logical concurrent 
system. 

Other RTOSes have their own specific set of 
entities and interactions, but remains as invariant  
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Fig. 1. RTOS Model and Metamodel concepts relationships 

the main principle of a RTOS application devel-
opment: it can be done by defining interactions 
between tasks through intermediate synchronisa-
tion entities. 

The different ways of a RTOS application mod-
elling can be easily implemented just by adding in 
the Metamodel the new entities and corresponding 
to it interactions. In such a way our approach sup-
ports different patterns of a RTOS visual applica-
tion development e.g. one for simple and other for 
advanced user. It can be easily implemented the 
other design patterns to emphasize on different 
accents of a RTOS applications development. 

3. Expression of a RTOS Metamodel 
The next figure shows horizontal and vertical 

levels of RTOS Model and Metamodel concepts 
relationships. Horizontal level is defined by Is-a, 
vertical Instance-of relations. 

Each kernel object and service has defined in 
the Metamodel type, specifying the general proper-
ties and behavior. 

For a RTOS Application Metamodel expression 
the XML format is used. XML format has no dif-
ference between conceptual and procedural kinds 
of knowledge (i.e. between entities and interac-
tions), all kind of XML objects are just attributed 
nodes. 

To distinguish between such kinds of objects in 
XML the Entity and Interaction keywords are 
used. This allows properly parse semantics of a 
RTOS Metamodel and configuration files. 

In VME the Kernel Entities are shown as boxes 
with some inputs and outputs (interfaces). Allowed 
by Metamodel Interactions are shown as links be-
tween such entities. 

An XML Metamodel file defines semantics of 
kernel entities and interactions by means of con-
taining attributes XML nodes, i.e.: 

<Entity Attribute1 = ”Value1” Attrib-
ute2=”Value2” Attribute3=”Value3” /> 

<Interaction Attribute1 = ”Value1” Attrib-
ute2=”Value2” Attribute3=”Value3” /> 

Attributes of Entities and Interactions are defer-
ent. Entity should include at least the Name and 
the Node attributes. An Entity also can include 
other XML nodes such as Attribute and Function. 
In XML format e.g.: 

<Attribute Name = ”StackSize” Type = ”In-
teger” DefaultValue = ”170”/> 

Attributes of Interaction specify a Name, an 
Object, a Subject and Direction of interaction. E.g. 
the XML definition of OpenComRTOS tasks inter-
action: 

<Interaction Name = 
"L1_PutPacketToPort_W" Subject = "Task" 
Object = "Port" Service="Put"/> 

Means for the application programmer that 
Task and Port can take a part in 
L1_PutPacketToPort_W interaction (i.e. a Task 
sends packet to a Port entity). 

4. VME design 
From the RTOS Application Metamodel the 

VME takes information needed to parse concrete 
RTOS Application Model (see Figure 2). 

The RTOS Application Model is stored in the 
XML configuration files defining the System pa-
rameters, Nodes and Links between Nodes, attrib-
utes of Application Tasks and Synchronization 
Entities. 

RTOS configuration file is managed by GUI 
components: i.e. by Topology, Application dia-
grams and Flowchart. Structure of GUI is also de-
pending on Metamodel. The output of GUI - the 
RTOS Configuration file at the same time is the 
input for specific for target the Code Generation 
Tools. Generated code is put on defined as project 
option compiler and after linking with RTOS li-
braries an application is launched on target proce- 

RTOS Application 
Metamodel 

Entities and Inter-
actions 

RTOS Application 
Model 

Kernel objects and 
services 

Is-a 

Is-a 

Instance Instance 
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ssor or host environment. Behaviour of RTOS ap-
plication can be further traced by the special agent 
– Event Tracer. 

5. VME workspace structure and function 
VME can be defined as a graphical layer be-

tween services of a RTOS kernel and a RTOS ap-
plication developer. VME GUI graphically repre-
sents general for parallel application features such 
as tasks, semaphores, events and other RTOS ob-
jects. Specific for kernel features can be easily 
added by the Metamodel changing. All these ob-
jects are structured in tree-graphs by different cri-
teria (i.e. by the node, the class belonging to). 

VME GUI is implemented as interrelated visual 
(topology, application, code diagrams) and textual 
(code segments editor) levels. From the visual dia-
grams an application repository is build up and a 
source code (in C) is generated as far as possible. 
Visual level is used to describe the application 
sketch, while the segments of the tasks are defined 
by the text editor. 

The VME workspace is composed from several 
views, which offer an efficient way to handle its 
components, including kernel objects and services. 
Components are displayed in a hierarchical tree 
graphs associated with visual diagrams. 

• The Nodes View shows the distribution of 
the kernel entities on the processors, grouping the 

objects accordingly to the node they belong. Enti-
ties that do not have direct association with a spe-
cific node (e.g. global parameters) do not appear in 
the Node View, being shown only in the Entities 
View. 

• The Entities View groups all the kernel ob-
jects accordingly to the classes they belong to. It 
shows the hierarchical structure of Application 
entities by tree graph, gives possibility of objects 
composition and decomposition. 

• The File View allows the edition of the text 
files belonging to the project. Both input files 
(used to configure and generate the application) 
and output files (generated when the application is 
build) are shown. The files are organized by a tree 
control where each item represents a file. 

General structure of the VME workspace is 
shown on the Fig. 3. It has all inherent to such en-
vironments futures, can be easily understand from 
the figure. 

The general algorithm of the visual definition of 
a parallel application is: 

1. In the Topology diagram the topology of a 
system is visually defined (e.g. using the mouse to 
link with an arrowed line from a node A to a node 
B defines a directed link). 

2. In the application diagram the logical struc-
ture of a program is visually defined by means   

Graphics Users Interface 

Applica-
tion 

Node 
Diagram 

Code 
Editor 

Code 
Generation Tools 

RTOS Application Meta-
model 

(General Repository of Ker-
nel objects and services) 

RTOS 
Kernel 
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Fig. 2. The VME design 
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Fig. 3. The workspace of VME 

of the objects provided by the kernel (i.e. tasks and 
synchronization entities). 

3. In the code diagram the code segment of 
each Task created at the application diagram is 
defined. A highlighting text editor is used for edit-
ing code segments. 

5.1. Topology diagram 
The Topology diagram is a space for creating 

and editing the processing network topology. Fol-
lowing Metamodel a network is composed from 
nodes and links. 

Between the nodes multiple links are possible; 
they can be of uni- or bi-directional kind. 

Thus the base graphical Entities of the Topol-
ogy diagram are: 

1. Node is a processing device in a network 
containing CPU and with local memory and pe-
riphery. Node is graphically shown as the sphere 

with a node name as e.g.  (see Figure 4). 

2. Link is a physical or virtual point to point 
communication path between nodes. Link is 
graphically shown as a line with one or two ended 
arrows (to reflect unidirectional  or bidirectional 

 types of links) and connecting two nodes. 

 
Fig. 4. Using Topology Diagram 
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Modifications of the Nodes Topology on the 
diagram are automatically synchronized with the 
content of the Nodes and the Links sections of 
OpenComRTOS Configuration files. 

For Win32 host environment: 
• Each OpenComRTOS Node runs as a Win-

dows process. 
• OpenComRTOS Tasks run as Windows 

threads. 
• Interaction between OpenComRTOS Nodes 

is implemented by means of TCP/IP socket com-
munication. 

• By default the Host attribute of a Node has 
the localhost value, but OpenComRTOS Node can 
be run on any host in the network by specification 
its IP address. 

5.2. Application diagram 
The general principle of an application devel-

opment in VME is defining interactions between 
Tasks through dedicated Synchronisation Entities 
(i.e. Ports, Events, FIFOs etc.). In general, the Ap-
plication diagram is a graph showing the logical 
structure of the RTOS supported application. The 
nodes of the graph represent the kernel entities 
used to construct the concurrent application. The 
links between the application entities represent 
their interactions.  

Thus the base graphical entities of the Appli-
cation diagram are: 

1. Kernel entities (Task, Port, Event, FIFO, 
Packet Pool, Memory Pool, Resource, Semaphore) 
which are graphically represented by the nodes of 

the graph (e.g. ). 
2. Kernel interactions. The edges of the 

graph represent calls of the tasks to the kernel ser-
vices. The type of service is indicated by a service 
name placed over the edge (e.g. 

). 

5.3. Tasks code segments editor 
The Application Diagram describes a RTOS 

application from a high level view as a set of Inter-
acting Entities. This representation can be seen as a 
prototype that needs to be refined by application 
engineer to become a complete application. The 
functionality of the task segments between two 
interactions are defined by the using the Text Edi-
tor. Some parts of the source code are generated 
automatically from the graphical representation in 
the Application diagram: 

1. For each Task entity of the Application an 
Entry Point is created in the source code. 

2. For each Interaction between entities a cor-
responding kernel function call is created in the 
Task source code. 

 

Fig. 5. OpenComRTOS Event tracer 
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6. OpenComRTOS Event Tracer 
The OpenComRTOS Event Tracer (see Figure 

5) is an easy to use tool for real-time tracing Open-
ComRTOS tasks that are executed on a given 
number of processing nodes. These nodes can be 
linked using some form of a communication net-
work and can be heterogeneous. 

Event Tracer based on a tracing function pro-
vided by the OpenComRTOS kernel for each node. 
The tool displays in a table textual and graphical 
format the execution history of the application on a 
node: 

o textual: event sorted listing (showing event 
number, timestamp, type of event, service descrip-
tion, a time of task execution); 

o graphical: scrollable timelines showing state 
transitions between application, kernel, idle tasks, 
ISR and drivers with hubs using. 

Event Tracer consists of three components – 
Event Table, Tasks Execution Diagram and Tasks 
Info Table. All components are synchronized and 
serve for representation of the same trace data 
taken from the trace file. 

Trace files are generated per each processing 
node. Event Table shows the list of all loaded from 
trace file events, using special icons for visual des-
ignation. Tasks Info Table represents the general-
ized information on each task execution. 

Tasks Execution Diagram and Sequence Chart 
visually displays the state transitions of tasks and 
also shows tasks service calls through hubs (e.g. in 
Figure 5 is shown the process of synchronization 
of Task1 with Sema1). 

Conclusions 
1. OpenComRTOS Visual Modelling Environ-

ment decreasing the time of distributed parallel 
applications development, minimizing errors at the 
coding process and so increasing productivity of 
software engineers work. 

2. Defining the Metamodel of a RTOS as a Sys-
tem of Interacting Entities allows implementation 
of the Meta Modelling Environment i.e. the tool 

allowing modelling different sets of kernel objects 
and services of a RTOS. 

3. Selection of concrete set of RTOS entities 
and interactions for an application development 
depends on the chosen level of abstraction. This 
level defines the patterns of RTOS application 
modelling. E.g. for simple user an internal func-
tionality of a RTOS can be mostly hidden. 

4. Exploring the different modelling patterns al-
lows choosing optimal way of a RTOS applica-
tions development. To result of this research will 
be devoted our next paper. 
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В. Межуєв, Е. Верхалст Візуальне cередовище 
моделювання OpenComRTOS: інструмент для 
розробки розподілених паралельних додатків 

В. Межуев, Э. Верхалст Визуальная cреда мо-
делирования OpenComRTOS: инструмент для 
разработки распределенных параллельных при-
ложений 

В статье описывается Визуальная Среда Моде-
лирования VME – инструмент, разработанный для 
помощи программистам в понимании логики, напи-
сании, отладке, отслежевании событий, визуализа-
ции и документации разделенных параллельных 
приложений операционной системы реального вре-
мени OpenComRTOS, а также других RTOS. 
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МЕТОДИКА  ЗАСТОСУВАННЯ  КОНЦЕПЦІЇ  
 SELF-AWARE  ДЛЯ РОЗРОБКИ  ВІДМОВО-СТІЙКОГО  

 ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У статті аналізується можливість застосування концепції N-версійного програмування для 
виявлення всього спектру систематичних помилок в програмному забезпеченні (ПЗ). Виділя-
ються ті різновиди помилок, виявлення яких застосуванням даної концепції не є ефективним. В 
результаті пропонується нова концепція розробки ПЗ, що вирішує дану проблему.  Описується 
модель помилок у вбудованій системі, та надається їх класифікація. 

An applicability of the N-version programming concept to detection of the whole range of the sys-
tematic faults in the software is analyzed. Those groups of the faults are in focus, detection of which 
by realization of the N-version programming concept is not effective. A new concept of the software 
development is proposed that solves this problem. A fault model of the embedded system is described, 
the faults classification is presented. 

Вступ 
Визначення моделі помилок є найважливі-

шим етапом розробки будь-якої системи, стійкої 
до відмов. Знаючи які потенційні помилки мо-
жуть виникнути в системі, можна забезпечити їх 
ефективне виявлення та нейтралізацію шляхом 
реалізації відповідних механізмів. Найбільш 
складними з точки зору опису та виявлення є 
систематичні помилки в програмному забезпе-
ченні. З наявних найбільш ефективних методів 
їх виявлення є застосування концепції N-
версійного програмування (NВП) до розробки 
ПЗ [1,2,3]. 

Разом з тим, на думку автора, існує досить 
вагомий різновид систематичних помилок, для 
виявлення яких застосування концепції N-
версійного програмування не є ефективним. Іс-
нують, правда, розрізнені методики реалізації 
тих чи інших засобів, але їх висвітлення та за-
стосування не набуло системного характеру. Їх 
реалізація обмежується окремими програмними 
чи апаратними модулями, а застосування до су-
цільного ПЗ не розглядається. В статті наво-
диться опис таких помилок, детально аналізу-
ються можливі варіанти застосування концепції 
NВП, та пропонується нова концепція розробки 
ПЗ для ефективної протидії таким помилкам. 
Пропонуються на розгляд можливі варіанти ре-
алізації запропонованої концепції. 

 

Модель помилок 
Перш ніж вибирати певну концепцію або 

методологію розробки програмно-апаратного 
забезпечення (ПАЗ) вбудованої системи, необ-
хідно визначити до яких помилок або відмов 
система повинна бути стійка. Для цього засто-
совують поняття моделі помилок (МП). 

Одним з важливих параметрів визначення 
МП є класифікація помилок, визначення типів 
помилок до яких система повинна бути стійка. 
Визначимося спочатку з термінологією. 

В системі можуть бути наявні дефекти (англ. 
faults), помилки (англ. errors), та відмови (англ. 
failure). Помилки є наслідком дефекту, а нас-
лідком помилки є відмова. Звичайно, дана кла-
сифікація залежить від рівня абстракції на яко-
му розглядається функціонування вбудованої 
системи, бо, наприклад, відмова підсистеми 
необов’язково спричинить відмову всієї систе-
ми, а тому на рівні системи може вважатися 
“лише” як помилка. 

Метою будь-якої відмовостійкої системи є 
завчасне виявлення помилок і недопущення 
появи відмов. Тому такі помилкові ситуації по-
винні виявлятися ПАЗ системи і сигналізувати-
ся іншим компонентам. В залежності від поста-
влених вимог до вбудованої системи, вона мо-
же бути або fault-aware або fault-operational. В 
першому випадку система повинна перейти в 
безпечний стан відразу ж як тільки буде вияв-
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лена помилка. В останньому випадку навіть при 
наявності певної наперед визначеної кількості 
помилок система здатна продовжувати викону-
вати свої задачі і виробляти правильні вихідні 
дані. 

Під МП розуміють систему абстракцій яка 
використовуються для опису можливих причин 
та варіантів неправильної поведінки вбудованої 
системи. Кожна така система абстракцій пови-
нна мати властивість повноти, тобто повинні 
бути очевидними критерії визначення повного 
набору можливих помилок в межах визначеної 
системи. Також, кожна система абстракцій по-
винна бути сумісна, тобто природа виникнення 
всіх можливих помилок в межах даної системи 
абстракції повинна бути однаковою. 

Розглянемо вбудовану систему, що склада-
ється з програмного та апаратного забезпечення. 
Помилки в такій системі можуть бути класифі-
ковані за місцезнаходженням у компонентах 
системи (програмні та апаратні), за причиною 
виникнення (випадкові та систематичні), за три-
валістю наявності в системі (тимчасові та по-
стійні), за проявом активності (активні та паси-
вні), за наслідком прояву (безпечні та небезпеч-
ні). 

Для ПЗ наявність випадкових помилок не ха-
рактерна, тому що воно не змінює свої власти-
вості в залежності від навколишнього середо-
вища та тривалості виконання. Для ПЗ характе-
рні лише систематичні помилки. Вони можуть 
бути наслідком дефекту в програмному коді, що 
не був виявлений під час розробки та тестуван-
ня системи. 

Для апаратного забезпечення (АЗ) більш ха-
рактерні випадкові помилки. Як правило, АЗ 
легше піддається тестуванню на стадії розробки 
та відлагодження, тому дефекти пов’язані з 
людським фактором виявляються та виправля-
ються в системі завчасно. З іншої сторони, фун-
кціонування АЗ сильно залежне від навколиш-
нього середовища. Йому характерне також яви-
ще “старіння”, що може каталізуватися фізико-
хімічними процесами, тому відлагоджене АЗ не 
обов’язково правильно функціонуватиме в будь-
яких умовах та при будь-якій тривалості вико-
ристання. 

Систематичні помилки в ПЗ наявні постійно, 
але стають активними лише коли управління 
передається до відповідного програмного коду. 
Небезпечними вони стають коли в наслідок їх 
дії змінюється алгоритм функціонування того 

програмного модуля, що містить помилку, або 
іншого програмного модуля. 

Випадкові помилки в АЗ можуть бути тим-
часовими і постійними. Тимчасові помилки 
впливають на роботу певного апаратного кон-
тура лише протягом кінцевого інтервалу часу. 
Після зникнення помилки відповідний контур 
може продовжувати правильне функціонування 
згідно своєї специфікації. Якщо контур в мо-
мент наявності помилки не приймав участі в 
обробці даних, то дана помилка є безпечною, в 
іншому разі небезпечною. 

Постійні випадкові помилки в АЗ є безпеч-
ними, якщо вони не змінюють його функціону-
вання, навіть якщо вони стають активними. Не-
безпечні помилки призводять до неправильного 
функціонування апаратури, наслідком чого є 
неправильне виконання ПЗ. 

Різні моделі можуть бути використані для 
опису випадкових апаратних помилок. Най-
більш розповсюдженими є “константа 1” та 
“константа 0”, а також закорочення двох ліній, 
внаслідок чого на обох лініях встановлюється 
однакове значення сигналу. 

Другим важливим параметром МП є визна-
чення кількості помилок, які можуть бути од-
ночасно присутні в системі. Під одночасністю 
розуміють той інтервал часу, який починається 
з моменту виникнення помилки в системі, до 
моменту її викриття або знешкодження (якщо 
це можливо). Найпростішою є модель, що пе-
редбачає наявність лише однієї помилки у вбу-
дованій системі, тому є найбільш розповсю-
дженою і прийнятною в інженерному середо-
вищі. Недоліком даної моделі є питання щодо 
відповідності її до реальних умов (хоча будь-
яка модель є лише абстрактним відображенням 
реальності). Тому застосовують додатковий 
параметр, який впроваджує оціночні характе-
ристики вибраної моделі. Даний параметр ви-
значає тривалість часу, протягом якого система 
повинна виявити помилку. Чим менше значен-
ня даного параметру для реалізованої системи, 
тим більше вибрана модель помилок відповідає 
реальним умовам. 

 
Оцінка варіантів застосування концепції 
N-версійного програмування 
Концепція NВП була розроблена для проти-

дії систематичним помилкам в ПЗ. Дуже важко 
знайти модель помилок, якою можна було б 
описати або відобразити помилки, спричинені 
людським фактором. Є певні спроби [5,6] на-
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дання інструментарію для виміру ступеню ди-
версифікованості різних версій ПЗ, але ця про-
блема знаходиться поза межами даної статті. 

Концепція NВП передбачає реалізацію N різ-
них версій певного програмного модуля (виби-
рається найбільш важливий або важливі), а ре-
зультати їх роботи порівнюються між собою. 
Дана концепція має два крайні варіанти реаліза-
ції. В одному з таких варіантів розробляється N 
версій всього ПЗ а не лише певних програмних 
модулів. Такий варіант називається повним. При 
повному варіанті застосування концепції N-
версійного програмування існує проблема 
“останнього перевіряючого модуля”. Тобто той 
єдиний модуль, який перевіряє результати робо-
ти всіх реалізованих версій ПЗ, також може міс-
тити помилку, наслідком якої може бути непра-
вильна робота всієї система. Але дана проблема 
була успішно вирішена в [8], при умові застосу-
вання у вбудованій системі. 

Як було зазначено в [8], архітектура АЗ вбу-
дованої системи може включати в себе більш 
ніж одне ядро для виконання програмного коду. 
Передбачається, що кожне ядро процесора ви-
конує лише одну версію реалізації ПЗ. Це запо-
бігає розповсюдженню як програмної так і апа-
ратної помилки з однієї версії до іншої, а також 
не призводить до збільшення часу виконання ПЗ 
процесором. Таким чином, при застосуванні по-
вного варіанту концепції N-версійного програ-
мування та застосуванні методів, що описані в 
[8], вирішується проблема протидії систематич-
ним помилкам в ПЗ. Такому варіанту реалізації 
концепції характерна максимально можлива не-
залежна реалізація різних версій ПЗ, що макси-
мально сприяє диверсифікації його розробки. 

В іншому крайньому варіанті ПЗ розгляда-
ється не цілісно, а модульно. Реалізується N ве-
рсій кожного програмного модуля. Передбача-
ється порівняння проміжних даних в ПЗ, які є 
вихідними даними кожного модуля. Відповідно 
виникає необхідність в більшій кількості порів-
нюючих модулів, N версій яких теж повинно 
бути реалізовано. Застосування подальшої де-
композиції ПЗ призводить до наявності N версій 
ПЗ, які фактично є ідентичними. Варто відзна-
чити, що N версій реалізуються згідно однієї і 
тієї ж специфікації. Тому чим детальніше про-
грамні модулі будуть специфіковані, тим наявна 
менша ступінь диверсифікації ПЗ. Тому даний 
варіант розробки ПЗ може бути теоретично за-
стосований лише для знаходження випадкових 
помилок в АЗ. Автор використав слово “теоре-

тично”, бо для знаходження випадкових поми-
лок в апаратурі існують більш ефективні мето-
ди і засоби. 

Проміжним варіантом застосування даної 
концепції є реалізація N версій лише певних 
програмних модулів. Але даний варіант не на-
дає ніяких переваг стосовно виявлення систе-
матичних помилок в ПЗ, а лише знижує ступінь 
диверсифікаціїї ПЗ. Невирішеною при цьому 
залишається і проблема з реалізацією порів-
нюючих модулів. Якщо реалізувати лише одну 
версію кожного з них, то помилка в одному та-
кому модулі призводить до неправильного фу-
нкціонування усієї системи. Реалізація N версій 
порівнюючих модулів передбачає посилений 
обмін проміжними даними, що також сприяє 
поширенню помилки в системі. Не зовсім зро-
зуміло, як протидіяти розповсюдженню помил-
ки за межі певної реалізації порівнюючого мо-
дуля, або певної версіїї реалізації ПЗ. Тому да-
ний варіант реалізації концепції N-версійного 
ПЗ також є малоймовірним до використання. 

В результаті лише повний варіант застосу-
вання концепції NВП є найбільш придатний до 
реалізації в ПЗ вбудованої системи для ефекти-
вної протидії систематичним помилкам. 

 
Тривалість затримки виявлення помилки 
Концепція NВП може бути ефективна у вбу-

дованих системах, основною задачею яких є 
обробка даних. Якщо припустити, що одна з 
версій містить помилку, яка призводить до не-
правильно порахованих вихідних даних, то ця 
помилка не спричинить відмову лише тому, що 
інша версія згенерує інший набір вихідних да-
них і невідповідність даних буде виявлено. Але 
проблема полягає в тому, що це лише один з 
багатьох типів можливих помилок в системі. 

Інший тип помилок може впливати на по-
слідовність виконання програми. В такому ви-
падку може відбуватися неправильна передача 
управління від однієї функції до іншої, непра-
вильне виконання циклів, у результаті чого 
цикл може виконувати значно більше ітерацій 
ніж потрібно, або навіть з’являтися “нескінчен-
ні” цикли. Доступ до даних ПЗ теж може бути 
порушений в наслідок активації систематичної 
помилки. Зрозуміло, що частина цих даних 
приймає безпосередню участь у визначенні по-
слідовності виконання програми. І, нарешті, 
помилки даного типу можуть порушувати об-
робку переривань. Даний механізм є дуже важ-
ливим для отримання вхідних даних з перифе-
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рійних пристроїв, запису в них вихідних даних, 
а також для виконання передачі управління від 
однієї задачі до іншої операційною системою (в 
даному випадку використовуються переривання 
таймера). 

Таким чином модуль, робота якого була по-
рушена активованою помилкою, може не лише 
постачати неправильні дані кінцевому – порів-
нюючому - модулю, але й не постачати їх взага-
лі. В такому випадку в порівнюючому модулі 
повинен бути реалізований механізм виміру 
тайм-ауту, по закінченню якого даний модуль 
приймає рішення про відсутність вихідних да-
них з певної версії реалізації ПЗ. В найгіршому 
випадку, тривалість часу, протягом якого наяв-
ність помилки в ПЗ буде лише встановлюватися, 
дорівнює часу виконання функціонального цик-
лу ПЗ (функціональний цикл починається з мо-
менту отримання вхідних даних, до моменту 
порівняння вихідних даних) найдовшої за часом 
виконання версії ПЗ, плюс величини тайм-ауту, 
що запрограмовано в порівнюючому модулі. 
Важко заперечити, що це не достатньо великий 
проміжок часу для того, щоб помилка не при-
звела до відмови системи значно раніше момен-
ту її виявлення в порівнюючому модулі. 

Тому зрозуміло, що дана проблема повинна 
вирішуватися іншими засобами. Концепція NВП 
сама по собі не є ефективним засобом виявлення 
всіх можливих систематичних помилок в ПЗ. 

 
Застосування концепції self-aware для роз-
робки програмного забезпечення 
В контексті даної статті словосполучення 

“self-aware” не має відношення до штучного ін-
телекту. Застосування концепції self-aware об-
межується лише “знаннями” програми про те, 
куди необхідно передати управління після за-
кінчення виконання поточного блоку команд, 
або “усвідомлення” того, що саме до даної змін-
ної виконується доступ на запис або читання. 
Якщо ж говорити про об’єктно-орієнтоване про-
грамування, то при виконанні доступу одним 
об’єктом до даних чи коду іншого об’єкту, не-
обхідно реалізувати певні механізми, які наді-
лять такі об’єкти “знаннями” про санкціонова-
ність чи несанкціонованість (у випадку помил-
ки) доступу. В даній статті розглядається засто-
сування концепції self-aware стосовно послідов-
ності виконання програмного коду, та стосовно 
доступу до даних. 

Методика застосування даної концепції для 
контролю послідовності виконання програмного 

коду передбачає присвоєння кожному фрагмен-
ту програмного коду унікального ідентифікато-
ра. Кожний фрагмент коду знає свій власний 
ідентифікатор. При передачі управління іншо-
му програмному коду, поточний фрагмент та-
кож повинен знати ідентифікатор того фрагме-
нту коду, управління якому повинне бути пере-
дано. Повинні бути виділені спеціальні змінні, 
які призначенні для зберігання ідентифікаторів 
програмного коду. Таким чином, при передачі 
управління поточним фрагментом коду необ-
хідно записати у відповідну змінну ідентифіка-
тор цільового фрагменту коду, тобто того, яко-
му передається управління. Як тільки управ-
ління передане цільовому фрагменту, він пови-
нен перевірити величину відповідної змінної. 
Якщо в ній містися правильний (тобто його 
власний) ідентифікатор, то відбувається вико-
нання даного фрагменту коду. В іншому випад-
ку програмний код має сповістити про помилку 
згідно реалізованим механізмам. 

Як показано на рис.1, перед безпосередньою 
передачею управління функцією FA функції 
FВ, код функції FA записує ідентифікатор фун-
кції FВ у змінну identifier (запис зображено 
пунктирною стрілкою). Після цього здійсню-
ється безпосередня передача управління (пере-
дача управління показана суцільною стрілкою). 
Код кожної функції повинен містити так звані 
точки контролю (check points). Вони представ-
ляють собою код, який порівнює вміст змінної 
identifier з ідентифікатором тієї функції, що ви-
конується. Таким чином, як тільки код функції 
FВ досягне першої точки контролю, відбудеть-
ся відповідне порівняння. Якщо величина змін-
ної identifier співпаде з ідентифікатором функ-
ції FВ (що відповідає правильному функціону-
ванню системи), то виконання функції продов-
житься далі. 

Якщо ж в наслідок прояву помилки управ-
ління перейшло не до функції FВ, а до функції 
FС, то невідповідність ідентифікаторів буде 
виявлена при досягненні точки контролю ко-
дом функції FС. Код функції FС в точці конт-
ролю виявить наявність ідентифікатора функції 
FВ в змінній identifier, а не ідентифікатора фу-
нкції FС. Після цього будуть задіяні механізми 
сповіщення про помилку іншим компонентам 
системи. При достатньо великому розмірі фун-
кції, різні її частини можуть мати різні іденти-
фікатори. Передача управління від однієї час-
тини функції до іншої може відбуватися анало-
гічним чином, як це показано на рис. 1. 
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До складу ПЗ переважної більшості систем 
входять обробники переривань. Апаратне пере-
ривання може виникнути у будь-який момент 
часу та перервати виконання будь-якої функції у 
будь-якому місці. Тому обробник переривання 
повинен зберегти поточне значення змінної 
identifier, і записати це значення назад у цю 
змінну після закінчення обробки апаратного пе-
реривання. Це необхідно для запобігання руй-
нуванню змінної identifier у випадку перериван-
ня виконання функції до досягнення нею черго-
вої точки контролю, що неодмінно буде інтер-
претовано як помилка в системі. Обробник апа-
ратного переривання може бути відносно вели-
кою функцією або послідовністю викликів декі-
лькох функцій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема контролю передачі управління між 
функціями 
 
Контроль передачі управління в даному ви-

падку аналогічний тому, що був описаний вище 
у даній статті і зображений на рис.1. Таким чи-
ном, програмне забезпечення повинне підтри-
мувати стек ідентифікаторів. Поповнення стеку 
повинне відбуватися при виникненні чергового 
переривання, а спустошення – при закінченні 
роботи поточного обробника переривань. 

В даному розділі було розглянуто суто про-
грамну реалізацію концепції, перевагою якої є 
відсутність будь-яких вимог до архітектури апа-
ратного забезпечення. Це означає, що вже роз-
роблені і функціонуючі системи можуть бути 
адаптовані до виконання програмного коду, що 
розроблений згідно концепції self-aware. Але в 
такому випадку кількість точок контролю в про-
грамному коді має певний вплив на його розмір 
та швидкодію системи. Тому при суто програм-
ній реалізації даної концепції варто реалізовува-

ти контроль послідовності виконання програм-
ного коду на рівні функцій. 

Варто відзначити, що запропонована мето-
дика реалізації концепції self-aware має суттєву 
відмінність від відомих методів контролю по-
слідовності виконання програмного коду. На-
явні методи контролю послідовності виконання 
програмного коду реалізуються, як правило, в 
апаратному забезпеченні, і застосовуються для 
виявлення “лише” випадкових апаратних по-
милок, які змінюють послідовність виконання 
програмного коду. Методика застосування за-
пропонованої концепції передбачає її реаліза-
цію в програмному забезпеченні, і дозволяє ви-
явити також і систематичні програмні помилки, 
які теж призводять до неправильної послідов-
ності виконання програми. 

 
Контроль доступу до даних 
Можливість застосування концепції self-

aware не обмежується лише контролем послі-
довності виконання програмного коду. Дана 
концепція може бути поширена на контроль 
доступу до даних, тобто змінних, що викорис-
товуються програмним кодом. 

Під змінною розуміють певну область 
пам’яті, яка має адресу та розмір. При розробці 
коду на мові високого рівня програмування 
програміст використовує імена змінних для до-
ступу до пам’яті. При компіляції та компоновці 
коду програми високорівневі команди та конс-
трукції замінюються послідовністю машинних 
команд, а символьні імена змінних замінюють-
ся на відповідні адреси, які використовуються 
згенерованими машинними командами. При 
наявності у вихідному коді програми система-
тичної помилки може виникнути ситуація, коли 
програма, виконуючи запис до змінної, вихо-
дить за межі області пам’яті що належить даній 
змінній (наприклад, переповнення буфера да-
них). Це, в свою чергу, може призвести до по-
шкодження значень інших змінних. Описаний 
сценарій зображено на рис. 2. Процес компіля-
ції та компонування програми не є засобом ви-
рішення даної проблеми. Він лише “перено-
сить” систематичну помилку з коду високого 
рівня на рівень машинних команд. 

Як показано на рис. 2, код програми високо-
го рівня записує дані “data1” у змінну А. При-
пустимо, у наслідок систематичної помилки 
запис даних відбувається не в область пам’яті, 
що належить змінній А (адреса 0xFFC0), а в 
область пам’яті, що належить змінній В (адреса 
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0xFFC4), пошкоджуючи таким чином дані змін-
ної В. У більшості випадків дана помилка не 
буде виявленою навіть при зчитуванні даних. 

Методика застосування концепції self-aware 
для контролю доступу до даних передбачає, як і 
фрагментам програмного коду, співставлення 
унікального ідентифікатора кожній змінній. При 
зверненні до змінної для читання або запису да-
них, повинні бути також реалізовані і механізми 
запису, збереження, та зчитування її ідентифіка-
тора.  
Як показано на Рис.3, вихідний код постачає не 
тільки ті дані, що повинні бути записані в змін-
ну А (data1), але й ідентифікатор цільової змін-
ної (idA). Припустимо, що програмний код міс-
тить ту ж саму систематичну помилку, що при-
зводить до запису даних і ідентифікатора цільо-
вої змінної в область пам’яті, що належить ін-
шій змінній - В. Але в даному випадку помилка 
буде виявлена при зчитуванні даних зі змінної 
В. 

Операція зчитування ініціюється відповід-
ною командою програми, вказується змінна, да-
ні якої необхідно зчитати, та її ідентифікатор. 
На рис. 4 це позначено “зчитати В” та “idB” від-
повідно. Результатом операції є зчитування вмі-
сту змінної В, в даному випадку це дві складові 
- “data1” і “idA”. При порівнянні очікуваного та 
зчитаного ідентифікаторів стає очевидним факт 
пошкодження даних. В даному випадку задію 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Схема пошкодження даних при виконанні 
операції запису 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Схема пошкодження даних з ідентифікато-
ром при виконанні операції запису 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема виявлення помилки при виконанні опе-

рації зчитування 
 

ються наявні механізми сповіщення зовнішнім 
пристроям про знайдену помилку. 

Є де-кілька можливих варіантів реалізації 
даного механізму. Одним з варіантів є реаліза-
ція в програмному коді спеціальних інтерфейс-
них функцій для доступу до змінних, та вико-
ристання спеціальних директив для розміщення 
змінних і їх ідентифікаторів в пам’яті таким 
чином, щоб вони розташовувалися поруч. Хоча 
з точки зору програми виклик таких функцій є 
атомарною операцією, реалізація функції пе-
редбачає багаторазове звернення до пам’яті 
процесора. Перевагою такого варіанту є відсут-
ність обмежень на розмір змінної і її ідентифі-
катора. 

Іншим можливим варіантом реалізації є збе-
рігання ідентифікатора змінної безпосередньо в 
області пам’яті самої змінної. Без спеціальної 
апаратної підтримки це можна досягти шляхом 
використання певної кількості розрядів змінної 
для зберігання її ідентифікатора. 

Наприклад, результатом зчитування 32-
бітних даних (які належать змінній) може бути 
отримання 24-бітного значення змінної і 8-
бітного значення її ідентифікатора. Після того, 
як зчитування виконане, необхідно видділити 
дані від ідентифікатора і порівняти очікуваний 
та зчитаний ідентифікатори між собою. Такі 
операції теж можуть бути “обернені” у відпові-
дні інтерфейсні функції. Але в даному випадну 
немає необхідності у використанні додаткових 
директив для певного розміщення змінних у 
пам’яті. 

 
Висновки 
В статті наведено класифікацію помилок, що 

можуть виникнути в ПАЗ системи. Окремо роз-
глянуті систематичні помилки в ПЗ та наявні 
засоби їх виявлення. Розкриті переваги та не-
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доліки концепції NВП, а також розглянуті різні 
варіанти її застосування. 

Для компенсації недоліків концепції NВП у 
виявленні певних видів систематичних помилок 
у ПЗ запропоновано до застосування концепцію 
self-aware. Наведена методика її застосування, а 
також можливі варіанти її реалізації. 
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О.М.Сакада Методика применения  концепции  
self-aware  для разработки  отказостойкого про-
граммного обеспечения. 

В статье анализируется возможность применения 
концепции N-версионного программирования для 
выявления всего спектра систематических ошибок в 
программном обеспечении (ПО). Выделяются те 
разновидности ошибок, выявление которых с при-
менением данной концепции не эффективно. В ре-
зультате предлагается новая концепция разработки 
ПО, которая решает данную проблему. Описывается 
модель ошибок во встроенной системе и предлага-
ется их классификация. 
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Кафедра системного програмування 
Хмельницький національний університет 

АГЕНТНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ  

У статті представлено агентний підхід до діагностування комп’ютерних систем, описано ре-
зультати експериментальних досліджень. Розроблено рекомендації щодо оптимізації режимів 
функціонування компонентів комп’ютерних систем. 

The paper presents agent approach to diagnosing computer systems, the results of experimental in-
vestigations are described. The recommendations of optimization for functional modes of computer 
systems components are developed. 

Вступ 
Однією з основних задач, яка виникає на ета-

пах комплектування і експлуатації комп’ютерних 
систем є задача забезпечення оптимальних режи-
мів функціонування їх компонентів (персональні 
комп’ютери, сервери, вузли кластерів) шляхом оп-
тимізації конфігурації. Наприклад, недотримання 
допускових температурних режимів є одним із 
чинників, що призводить до передчасного виходу 
з ладу компонентів КС та знижує їх надійність 
[1,2].  

Сучасне діагностичне програмне забезпечення 
частково вирішує вищезгадану проблему, надаючи 
користувачу інформацію про стан апаратно-
програмних засобів КС з різним ступенем деталі-
зації. Проведена у роботі [3] оцінка програмних 
засобів діагностування персональних комп'ютерів 
(ПК) показала, що:  
− для проведення граничного контролю параме-
трів компонентів ПК доцільно використовувати 
програму CPUCool; 
− для діагностування компонентів ПК викорис-
товуються програми PC Wizard 2008, S&M,  
Sisoftware Sandra; 
− для моніторингу значень діагностичних дава-
чів - Everest Ultimate Edition, PC Wizard 2008, 
SpeedFan;  
− для отримання діагностичної інформації - 
Everest Ultimate Edition, PC Wizard 2008, Sisoft-
ware Sandra;  
− для збереження у файлах періодично отриму-
ваних даних від вбудованих давачів - Everest 
Ultimate Edition, CPUCool; Motherboard Monitor, 
Sisoftware Sandra; 

− для спеціалізованої діагностики компонентів 
ПК - HDDScan, Real Temp, Victoria.  

Однак, розглянуте програмне забезпечення не 
задовольняє вимог щодо діагностування сучасних 
комп’ютерних систем за причини відсутності у 
ньому інтелектуальних діагностичних засобів, які 
опрацьовують експертну діагностичну інформа-
цію та знання [4]. Тому подальшим напрямком до-
сліджень є розроблення програмного діагностич-
ного забезпечення, котре розширює функціональ-
ність діагностичного ПЗ шляхом реалізації таких 
засобів. 

 
Постановка задачі  
Для підвищення ефективності комплекту-

вання, експлуатації та модернізації КС необ-
хідно розробити інтелектуальну систему діаг-
ностування КС, що забезпечить можливість на-
копичення, опрацювання та використання екс-
пертної діагностичної інформації щодо стану 
КС та їх компонентів і надаватиме користувачу 
рекомендації щодо оптимізації режимів функ-
ціонування КС з мінімізацією вартості та часо-
вих витрат.  

 
Структура агентної системи діагносту-
вання КС  
Діагностування КС та забезпечення оптимізації 

режимів функціонування компонентів КС реалізо-
вано на основі взаємодії агентів [5]. Структурну 
схему агентної системи діагностування КС наве-
дено на рис.1. Джерелами даних про стан компо-
нентів КС є зовнішні і вбудовані давачі, зчитуван-
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ня інформації з яких проводить агент-збирач да-
них. Формування знань зі зчитаних даних є зада-
чею агента-генератора знань. При цьому знаннями 
є правила-продукції, які описують залежність па-
раметрів КС, наприклад, температурних режимів, 
від навантаження і умов функціонування. Діагно-
стування стану компонентів КС здійснюється аге-
нтом-діагностом. Для уточнення стану компонен-
тів можуть використовуватися знання, одержані 
від розподілених систем діагностування шляхом 
міжагентної взаємодії. При виявленні неоптима-
льних температурних режимів відбувається пошук 
причин підвищення температур та формування 
послідовності дій по автоматичному усуненню 
причин їх зростання або надання рекомендацій 
користувачу по їх усуненню.  

Зв’язок між системою діагностування і корис-
тувачем забезпечує інтерфейсний агент, який пра-
цює за принципом „запит-відповідь”. Запити фор-
муються як користувачем до агентної системи діа-
гностування, так і агентами до користувача. При 
наявності ситуацій, у яких участь користувача є 
необхідною (уточнення конфігурації КС, запит 
пріоритетів та ін.) агенти формують запит до ко-

ристувача через інтерфейсного агента, який у діа-
логовому режимі взаємодіє з користувачем і отри-
мує від нього відповідь.  

Автоматичне усунення є комплексом мір по 
оптимізації значень параметрів КС шляхом зміни 
настроювань компонентів КС системою діагнос-
тування у автоматичному режимі (зниження час-
тот, збільшення обертів кулера, зниження наван-
таження і т.і.). Рекомендації користувачу включа-
ють в себе дії, що не можуть бути виконані в ав-
томатичному режимі, тобто потребують втручання 
користувача (реконфігурація системи, оновлення 
компонентів і засобів охолодження, перевірка за-
кріплення і т.і.).  

Конфігурацією КС вважатимемо організацію її 
функціональних частин, а саме множину розмі-
щених у системному блоці компонентів з ураху-
ванням їх взаємного розташування. Досліджени-
ми конфігураціями є конфігурації, під час діагнос-
тування яких було накопичено діагностичні знан-
ня з метою їх подальшого використання для діаг-
ностування конфігурацій, що ще не були дослі-
джені. 

 

 
Рис. 1. Структура агентної системи діагностування КС 
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Діагностична інформація щодо КС 
Діагностичною інформацією у даному випадку 

є дані і знання щодо значень параметрів, темпера-
турних режимів, умов функціонування та конфі-
гурації КС:   
− опис конфігурації (тип системної плати, проце-
сор, оперативна пам’ять, жорсткий диск, відеокар-
та, тип системного блоку, кількість встановлених 
CD-ROM, HDD, їх розміщення; наявність кулерів 
і їх параметри; розміщення системного блоку, на-
явність джерел тепла, кількість отворів у систем-
ному блоці); 
− дані про температурні режими (інформація про 
температурні режими компонентів КС, отримана 
при змінних умовах функціонування); 
− умови функціонування (навантаження, яке 
створюють програмні додатки, температура на-
вколишнього середовища). 
Для моделювання режимів функціонування ком-
понентів КС системний блок представлено як на-
бір параметрів та характеристик, що впливають на 
режими функціонування компонентів. Параметри 
описані наступною послідовністю: назва, одиниця 
вимірювання, діапазон зміни значення, величина - 
регульована чи нерегульована: 
− навантаження центрального процесора (%; 0-
100;  low, medium, high, max; регульована); 
− частота центрального процесора (Гц, low, nor-
mal, high, max; регульована); 
− частота обертання кулера центрального проце-
сора (об/сек; low, normal, high, max; регульована);  
− навантаження відеокарти (%; 0-100;  low, me-
dium, high, max; регульована); 
− частота відеокарти (Гц, low, normal, high, max; 
регульована); 
− частота обертання кулера відеокарти (об/сек; 
low, normal, high, max; регульована); 
− навантаження жорсткого диску (%; 0-100;  low, 
medium, high, max; регульована);  
− частота обертання кулера жорсткого диску 
(об/сек; low, normal, high, max; регульована); 
− навантаження оперативної пам’яті (%; 0-100;  
low, medium, high, max; регульована); 
− частота обертання системного кулера (об/сек; 
low, normal, high, max; регульована); 
− розташування і кількість дисководів 5,25” (N, 
000…111,  регульована); 
− розташування і кількість дисководів 3,5” (N, 
00…11,  регульована);  
− температура навколишнього середовища (°C; 

very_low, normal, high, very_high; нерегульована);  
− перешкоди, що заважають циркуляції повітря-
них потоків (N; low, normal, high; регульована);  
− кількість отворів (N; low, normal, high; регульо-
вана); 
− дата останнього профілактичного обслугову-
вання (місяців; very_low, normal, high, very_high, 
регульована).  

Навантаженням вважаємо відношення поточ-
ного навантаження компонента у визначений мо-
мент часу до його граничного навантаження. Діа-
пазон зміни навантажень задано наступним чи-
ном: 0-30% (low usage), 30-60% (medium usage), 
60-90% (high usage), 90-100% (max. usage). Часто-
та обертання кулера залежить від напруги, що на 
нього подається, геометричних параметрів та тех-
нологічних рішень виробника кулера. Для норму-
вання частоти обертання кулера за значення me-
dium була прийнята базова робоча частота кулера, 
задана виробником. Відповідно, low – нижча за 
базову частота, high – вища за базову частота, max 
– максимально допустима частота обертання ку-
лера. Зміна частот кулерів можлива при наявності 
відповідної вбудованої апаратної реалізації. У разі 
відсутності такої можливості частота кулера при-
ймалась за medium. Діапазон зміни частот є ана-
логічним до діапазону зміни навантажень. За 
100% була прийнята величина, яка є різницею між 
максимально можливою частотою і мінімально 
можливою частотою; за 0% - мінімально можлива 
частота. Діапазон зміни температур навколишньо-
го середовища: very_low < 17°C, 17°C <= normal < 
23°C, 23°C <= high < 26°C, 27°C <= very_high.  

До перешкод, що заважають циркуляції повіт-
ряних потоків, відносяться: компоненти КС, які 
підключаються через порти PCI і PCIEX; основ-
ний і допоміжний шлейфи системної плати, дроти 
живлення компонентів КС та ін. При наявності 
одного або двох компонентів КС, підключених до 
порту PCI і одного шлейфу системної плати зна-
чення параметра вважається low. У разі, якщо кі-
лькість компонентів, підключених до шини PCI 
більша двох або у системному блоці використову-
ється два шлейфи, то значення параметра є normal. 
Якщо кількість компонентів КС, підключених до 
PCI перевищує 3 або використовується 2 шлейфи і 
існує значна кількість (більше 5-ти) дротів жив-
лення, то значення параметра - high. Кількість 
отворів і їх розміщення у системному блоці не ви-
значені стандартами, кожен виробник розміщує їх 
згідно своїх конструктивних вимог. Вважатимемо, 
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що при наявності отворів лише на одній кришці 
системного блоку і відсутності спеціалізованих 
отворів для охолодження процесора кількість 
отворів - low. Якщо існують отвори на обох криш-
ках системного блоку або є отвори на фронтальній 
стороні системного блоку, або існують спеціалізо-
вані отвори для охолодження процесора, то кіль-
кість отворів вважається normal. Значення high до-
сягається у разі виконання хоча б двох умов з ви-
щевказаних. Слід відзначити, що сучасні системні 
блоки (починаючи від Pentium-4 і вище) містять 
значну кількість отворів і значення вищеописано-
го параметра у них – normal або high. У морально 
застарілих системних блоках (Pentium-3 і нижче) у 
більшості випадків – low.  

Профілактичне обслуговування проводиться з 
ціллю видалення пилу з поверхонь компонентів 
КС і з їх контактів. Частота проведення профілак-
тичного обслуговування залежить від запиленості 
приміщення, у якому розміщується системний 
блок. Задля врахування вищезазначених факторів 
було введено вагові коефіцієнти запиленості при-
міщення: для офісу – 1, квартири – 2, приміщення 
з невеликою частотою прибирань – 3.  

Середня частота профілактичних дій для сис-
темного блоку складає приблизно 1-2 рази а рік. 
Відповідно для домашнього ПК у два рази часті-
ше, для приміщення з килимами – у 3. У разі від-
сутності профілактичних дій на протязі тривалого 
часу накопичений пил може викликати зниження 
частот кулерів, погіршення теплообміну між ком-
понентами КС і їх радіаторами, погіршення прові-
дності елементів, у вологому приміщенні можли-
вий також ефект “пробиття” – при високій волого-
сті пил незначно проводить струм. Результатом є 
збільшення температур компонентів КС, виник-
нення збоїв оперативної пам’яті і відео, що при-
зводить до передчасного виходу з ладу компонен-
тів КС. 

Частоти процесора та відеокарти приймають 
значення normal у тому випадку, коли їх значення 
відповідають частотам, визначеним виробником.   

Статистичній обробці підлягають дані про те-
мпературу зовнішніх (North Bridge, South Bridge 
та ін.) і вбудованих (центральний процесор, сис-
темний блок, жорсткий диск, відеокарта) темпера-
турних давачів, дані про навантаження компонен-
тів КС (центральний процесор, оперативна 
пам’ять, жорсткий диск, відеокарта), дані про час-
тоти кулерів (системний кулер, кулер центрально-
го процесора, кулер відеокарти, кулер жорсткого 
диску), дані про робочі частоти компонентів КС 

(центральний процесор, відеокарта), дані про на-
пруги компонентів КС. Ці дані задаються у вигля-
ді вектора },,{ 1 nvvV K= , де  iv - параметр КС.  

Результати опрацювання діагностичної інфор-
мації представлено у вигляді 4-компонентного ве-
ктора V, що містить значення:   
− Vмакс  – максимальне значення параметра; 
− Vвідх – середньоквадратичне стандартне відхи-
лення( )(xσ ) параметра; 
− Vср – середнє значення параметра; 
− Vмін – мінімальне значення параметра. 

Значення Vмакс і Vмін дозволяють виявити мак-
симальне і мінімальне значення параметра, а та-
кож амплітуду його коливань. Значення V= визна-
чає середнє значення параметра, як основний орі-
єнтир для розрахунків. Vвідх призначене для відо-
браження значень, у межах яких параметр перебу-
ває тривалий час. 

Наприклад, для жорсткого диску Seagate 120 
Gb було визначено, що Vмакс=47°C, Vвідх=1,85°C, 
Vср=44,5°C, Vмін=41°C. 

У випадку аналізу температурних режимів век-
тор V дозволяє виявити наступне: 
− підвищене значення Vср відображає довготри-
вале (більше 10% від загального часу функціону-
вання) перебування компонентів КС у неоптима-
льних режимах або режимах, які межують з ними; 
− підвищене значення Vмакс означає існування 
одного або декількох короткочасних (менше 10% 
від загального часу функціонування) неоптималь-
них режимів; 
− велика амплітуда між значеннями Vмакс і Vмін 
вказує на значні коливання режимів функціону-
вання компоненту КС на протязі деякого періоду 
часу; 
− різкі перепади за короткий проміжок часу по-
казують, що температурні режими компонентів 
КС є нестабільними. 

Довготривалі і короткотривалі перебування 
компонентів КС у неоптимальних режимах є одні-
єю з причин зниження їх надійності [4]. 

 
База знань системи діагностування 
До бази знань агентної системи діагностування 

КС входять знання, котрі формуються на основі 
результатів моніторингу компонентів КС та експе-
ртних знань. База знань досліджених конфігурацій 
КС містить знання щодо конфігурацій, які підля-
гають моніторингу на протязі деякого періоду ча-
су. У якості зовнішніх джерел діагностичної інфо-
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рмації можуть використовуватись бази знань роз-
поділених систем діагностування, що дозволяє 
більш точно підібрати знання для поточної конфі-
гурації КС, що діагностується. 

Генерація бази знань конфігурації, що діагнос-
тується, включає в себе статистичний аналіз 
отриманих даних і формування правил-продукцій, 
що описують залежності параметрів КС, зокрема 
температур, від умов функціонування і конфігура-
ції досліджуваних компонентів. Неоптимальні 
режими виявляються шляхом пошуку відповідно-
сті локальних або розподілених знань поточним 
знанням: 
− відповідність за конфігурацією; 
− відповідність за температурою у межах визна-
ченого відсоткового відхилення; 
− відповідність тенденцій зміни температурних 
режимів зі зміщенням.  

База знань складається з множини правил-
продукцій залежностей режимів функціонування 
від умов функціонування і конфігурацій. Під час 
аналізу бази знань для кожної окремої КС здійс-
нюється перегляд правил для виявлення таких, що 
співпадають з поточною діагностичною інформа-
цією. Після вибору правило спрацьовує, його ви-
сновок заноситься у робочу пам’ять і цикл повто-

рюється спочатку. У разі, якщо спрацьовує одно-
часно декілька правил, вибирається правило, що 
відповідає певному критерію. Якщо у сукупності 
відібраних правил є такі, що надають протилежні 
рекомендації, то сукупність вважається конфлікт-
ною множиною. Конфлікт вирішується на основі 
діалогу з користувачем з метою виявлення крите-
ріїв відбору. При знаходженні знань, що дозволя-
ють оптимізувати режими, користувачу надається 
ряд рекомендацій. У разі можливості проводиться 
автоматична зміна умов функціонування з ціллю 
оптимізації режимів КС.  

Генерація бази знань для конфігурації, що діа-
гностується, відбувається у два етапи. На першо-
му етапі проходить збір даних агентом-збирачем 
про режими функціонування компонентів КС при 
змінних умовах функціонування. На другому етапі 
агентом-генератором знань здійснюється статис-
тичний аналіз отриманих діагностичних даних і 
генерація бази знань для цієї конфігурації. Уза-
гальнений алгоритм генерації бази знань для кон-
фігурації КС, що діагностується, представлено на 
рис. 2, а алгоритм процесу діагностування компо-
нентів КС – на рис. 3. 

 
Рис. 2. Узагальнений алгоритм генерації бази знань для конфігурації КС, що діагностується 
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Рис. 3. Узагальнений алгоритм процесу діагностування компонентів КС 

 
Результати експериментів з системними 
блоками різних конфігурацій 
З метою наповнення бази знань інформацією 

про залежність температурних режимів від умов 
функціонування КС було проведено ряд експери-
ментів зі змінними значеннями параметрів. При 
проведенні експериментів враховувались резуль-
тати, отримані у роботах [1,2].  

За результатами експериментів, проведеними з 
системними блоками (процесор - Celeron-2000, 
системна плата – ASUS P4XP-X, оперативна 

пам’ять – 256 Мб; процесор – Athlon64 XP 3000+, 
системна плата – ASUS M2NPV-MX, оперативна 
пам’ять – 512 Мб; процесор – Sempron 2500+, си-
стемна плата – Abit KV8 Pro, оперативна пам’ять – 
512 Мб) було створено фрагмент бази знань, який 
надає змогу визначати температуру компонентів 
КС для вищевказаних конфігурацій [1,2]. Як пока-
зано на рис. 4 і рис. 5, визначення температур для 
конфігурацій, для яких проводились експеримен-
ти, має похибку у межах E = 0,5-7°С. Похибку ви-
значено, як середнє арифметичне квадратів різ-
ниць значень вихідних змінних реальної КС та  
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Рис.4 Визначення температур компонентів КС конфігурації, побудованої на базі материнської плати P4XP-X до і після 
навчання 
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Рис.5 Визначення температур компонентів КС конфігурації, побудованої на базі материнської плати M2NPV-MX  
до і після навчання 

 
модельованих системою діагностування зна-
чень температур компонентів КС протягом 3 
годин. При визначенні температур конфігура-
цій, які відрізняються від конфігурацій зразків 
одним або декількома компонентами КС і ма-
ють аналогічні тенденції зміни температурних 
режимів похибка збільшилась до E=8-15°С, 
проте тенденції зміни температур (зростання чи 
спадання) відображаються вірно, що дозволяє 
виявляти неоптимальні режими. Похибка для 
конфігурацій, знання про які відсутні у системі 

діагностування складає E = 10-30°С, що є не-
прийнятним. Шляхом подолання цього недолі-
ку є подальше накопичення системою діагнос-
тування знань про різноманітні конфігурації 
при змінних умовах функціонування компонен-
тів КС. 

Опис програмно-апаратного дослідного зразка 
агентної системи діагностування КС представлено 
у роботі [5].  

Для отримання даних про температуру від 
компонентів КС, що не містять вбудованих темпе-
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ратурних давачів, використовувались зовнішні да-
вачі температури DS18B20, інтерфейс до яких за-
безпечує серійний адаптер DS9097, перетворючи 
сигнали протоколу 1-wire на сигнали протоколу 
RS-232C, за яким працює СОМ-порт [6,7]. Для 
доступу до давачів використовується програмний 
пакет TMEX, який розповсюджується безкоштов-
но корпорацією MAXIM [8].  

Програмна реалізація агентів розроблена у ві-
зуальному  середовищі Delphi та є сумісною з усі-
ма сучасними операційними системами типу 
Windows. В зв’язку з концепцією перенесення ви-
хідного коду, як підтримують розробники Delphi, 
вихідний код може бути перенесений і на інші 
операційні системи, такі як Linux.  

 
Висновки 
Дослідження режимів функціонування сучас-

них КС та їх компонентів показало, що періодичні 
відхилення значень їх параметрів знижують на-
дійність КС та можуть призвести їх до виходу з 
ладу. Так, наприклад, у конфігурації (процесор - 
Celeron-2000; системна плата – ASUS P4XP-X; 
оперативна пам’ять – 256 Мб), до складу якої вхо-
дили 2 жорсткі диски Seagate 120 Гб і Seagate 160 
Гб при функціонуванні додатків більше 30 хви-
лин, які створюють значне навантаження (сучасні 
ігри, Matlab, графічні пакети) було виявлено тем-
пературні відхилення на процесорі (71°C при до-
пустимій робочій температурі T<68°C) і на одно-
му з жорстких дисків (56°C при допустимій робо-
чій температурі T<55°C).  

У результаті діагностування вказаної конфігу-
рації за допомогою розробленої агентної системи 
діагностування було отримано рекомендації: під-
вищити оберти кулера, покращити теплопровід-
ність шляхом нанесення термопасти між процесо-
ром і радіатором та покращити хід охолоджуючо-
го повітря. Після проведених дій температурні 
режими жорстких дисків і процесора оптимізува-
лися (процесор – Т=65°C; жорсткий диск – 
T=53°C) без значних вартісних затрат на зміну 
конфігурації.   

Розроблена агентна система діагностування 
комп’ютерних систем забезпечила: 
− визначення стану компонентів КС на основі 
знань про відомі конфігурації; 
− надання користувачу рекомендацій щодо оп-
тимізації режимів функціонування компонентів 

КС; 
− моніторинг стану компонентів КС з метою за-
побігання їх переходу у неоптимальні режими фу-
нкціонування. 

Використання агентних технологій у розроб-
леній системі діагностування дало змогу розподі-
лити вирішення окремих задач між агентами та 
забезпечити обмін діагностичною інформацією 
між розподіленими базами знань. 
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В статье представлен агентный подход к диагно-
стированию компьютерных систем, описаны резуль-
таты экспериментальных исследований. Разработа-
ны рекомендации по оптимизации режимов функ-
ционирования компонентов компьютерных систем. 
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ЕКСПЕРТНА  ОЦІНКА  ЕФЕКТИВНОСТІ  ПРОГРАМНИХ  ЗАСОБІВ  
ДІАГНОСТУВАННЯ  ЖОРСТКИХ  ДИСКІВ 

В статті наведено аналіз стратегій, методик, методів, засобів діагностування жорстких дис-
ків та методів експертних оцінок. Побудовано алгоритм процесу діагностування жорстких дис-
ків, розроблено структурну схему використання експертних знань у процесі діагностування 
жорстких дисків, модель ранжування програмних засобів по функціональним критеріям. За ре-
зультатами проведених досліджень, подано експертну оцінку ефективності програмних засобів 
за методами ранжування та попарних порівнянь. 

In paper the analysis of the strategies, procedures, methods, tools of diagnosing of hard disks and 
of methods of an expert estimation represented. The algorithm of process of diagnosing of hard disks 
generated, designed the skeleton diagram of usage of expert knowledge during diagnosing of hard 
disks, model of ranking of software behind function measure. By results of the carried out trials is 
made an expert rating of effectiveness of software behind methods of ranking and twin matchings. 

Вступ 
Складність сучасної елементної бази жорст-

ких дисків (ЖД) та інтенсивний розвиток тех-
нологій програмування призводить до переваги 
використання програмних засобів діагносту-
вання. Це пояснюється широким різноманіттям 
різних програмних засобів діагностування, роз-
роблених безпосередньо фірмами виробниками, 
їх доступністю на ринках та в мережі Інтернет. 
Крім зазначених програмних засобів діагносту-
вання, існує і безліч інших програмних засобів 
невідомих розробників. Однак, серед різнома-
ніття такої великої кількості програмних засо-
бів діагностування важко розібратися в їх ефек-
тивності щодо діагностування ЖД не тільки 
користувачу, а й спеціалістам–діагностам. Та-
кож не існує чітких критеріїв та методики щодо 
експертних оцінок ефективності програмних 
засобів, тому спроби використання експертних 
знань та оцінок в процесі діагностування, на 
наш погляд, є актуальною задачею [1]. 

Ефективність процесу тестування, крім вра-
хування особливостей сучасних ЖД як об’єкта 
діагностування, залежить від обраного методу та 
засобу тестового діагностування [2, 3]. Сучасні 
програмні засоби діагностування використову-
ють для визначення технічного стану ЖД та їх 
постійного контролю, вони мають свої переваги 
і недоліки, а ефективність їх, в деякій мірі, зале-
жить від коректності вказаних користувачем 

гранично допустимих значень контрольованих 
характеристик апаратних складових [4]. 

Використовуючи методи та засоби діагнос-
тування можна визначати характеристики, па-
раметри, ємність, густину запису, температур-
ний режим та ін. [5]. Використання діагностич-
них програмних засобів (ПЗ) значно скорочує 
час інженерам сервісного обслуговування на 
визначення технічного стану ЖД та проведенні 
попереджувального контролю техніки й усу-
нення недоліків в їх роботі, до моменту виник-
нення несправностей, що гарантує роботоздат-
ність на певному етапі експлуатації, яка нада-
ється фірмою–виробником. 

Існують ПЗ, котрі доступні рядовим корис-
тувачам, однак, не завжди відповідають вимо-
гам, не містять технічної документації щодо за-
стосування та не висвітлюють аспектів їх прак-
тичного використання. Часто такі ПЗ діагнос-
тування написані програмістами з низьким рів-
нем кваліфікації, котрі не володіють знаннями 
про параметри й характеристики ЖД та, як 
правило, не містять технічної документації, зві-
тів та ліцензій [6]. 

 
Постановка задачі 
Швидкі темпи розвитку сучасних ЖД при-

зводять до збільшення кількості параметрів та 
характеристик, пов’язаних зі складністю їх по-
будови та функціонуванням. Крім того, вони 



Експертна  оцінка  ефективності  програмних засобів  діагностування  жорстких  дисків 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка.                               111 

мають автономну систему діагностування, котра 
здатна визначати стан диска, вносити зміни, по-
передити помилки й аварійний ситуації [4, 6]. 

Аналізуючи ЖД, стає зрозумілою складність 
програмних засобів діагностування (утиліт), які 
здатні виявляти швидкісні параметри дисків, 
S.M.A.R.T. атрибути, критичні значення темпе-
ратури тощо. Наприклад, спеціальні утиліти 
моніторингу виробників Samsung, Western 
Digitel, Hitachi надають можливість користува-
чу виявляти критичні відхилення параметрів 
дисків на етапі експлуатації. В основному, такі 
утиліти зосереджені на дослідженні однієї апа-
ратної складової диска та не надають інформа-
цію про стан інших. Однак, різноманітність та 
складність програмних засобів діагностування 
не гарантує їх високу ефективність у процесі 
діагностування ЖД [6]. 

Оцінювання ефективності систем визнача-
ють з відносного приросту ефективності через 
показник надійності. Проте його визначення 
складне, а часом і неможливе, оскільки при 
цьому необхідно враховувати додатково багато 
факторів, що характеризують ЖД, систему діа-
гностування та їх взаємодію. Експерт може ак-
тивно відслідковувати ефективність викорис-
тання програмного засобу при реалізації проце-
су діагностування ЖД, тобто надавати експерт-
ну оцінку. У випадку, якщо у одного експерта 
недостатньо знань, то залучають групу експер-
тів, думки яких необхідно узгоджувати. 

Можливість, в даній ситуації, використання 
знань експертів є очевидним і надзвичайно ак-
туальним, оскільки експерти розробляють ком-
плексні стратегії обробки діагностичної інфор-
мації, відбирають необхідну інформацію і ви-
користовують ту, що необхідно на даний мо-
мент, а також володіють багатим досвідом що-
до діагностування ЖД. Разом з тим, викорис-
тання знань експертів супроводжується недос-
коналими технологіями їх опрацювання, тому в 
даній статті здійснено спробу використати 
знання експертів–діагностів, для оцінки ефек-
тивності програмних засобів діагностування. 

 
Виклад основного матеріалу 
Для проведення дослідження використову-

валося 14 сучасних діагностичних ПЗ, що не 
взаємодіють між собою, не обмінюються інфо-
рмацією та не мають засобів аналізу чи моніто-
рингу комп’ютерної системи, а саме: Active 
SMART 2.42, CrystalMark 2004R2, Disk Speed 

Checker 1.1, Disk Speed 32, Hard Drive Inspector 
1.91, HDDScan_v28, HD Tach version 3.0.1.0, 
HD Tune 2.53, PC Wizard 2007, Victoria 3.3.2, 
EVEREST Ultimate Edition, HDDlife 3.1.157, 
AIDA32, SiSoftware Sandra Lite XII. 

Розглянуті ПЗ встановлювалися на наступні 
апаратні конфігурації комп’ютерів (ПК): 

– АMD Sempron 2400+, Elitegroup N2U-400A 
NForce 2, AGP: GeForce FX 5200 128/128, 
TakeMS DDR 400 PC3200, Samsung SP0812N + 
Samsung SP0802N; 

– АMD Duron 1353, Biostar M7VIQ, AGP: 
GeForce FX4 440 64/64, PQI DIMM 128, Sam-
sung SP0402N; 

– Intel PentiumIV 1800, Palit N73PV, PCI-Ex: 
GeForce 8500GT 256/128, DDR2 1024MB 667 
MHz Elixir Orig, Samsung SP2004C. 

Перед початком тестування проводилося 
попереднє прогрівання ЖД до 20 хвилин. В 
якості додаткового відводу тепла від дисків 
спеціальні вентилятори не ставилися. При ви-
борі однієї із зазначених утиліт здійснювалося 
тестування. Результат, щодо технічного стану 
диска, отримували у вигляді графіків, таблиць, 
діаграм та переліку S.M.A.R.T. атрибутів. 

Для одержання експертами оцінок ефектив-
ності ПЗ було розроблено структурну схему 
використання експертних знань у процесі діаг-
ностування ЖД (рис. 1). Оцінки та знання екс-
пертів зберігаються у базі знань для їх подаль-
шого використання користувачем. 

Для досягнення поставлених цілей викорис-
товувалися два методи: ранжування та попар-
них порівнянь [7, 8]. Для ранжування та попар-
ного порівняння програмних засобів побудова-
но модель ранжування утиліт за функціональ-
ними критеріями (рис. 2). 

При ранжуванні утиліти розміщуються у по-
рядку, який вважається експертом, раціональ-
ним, і приписуються кожному із них числа на-
турального ряду – ранги 1, 2, …, n. Кількість 
рангів дорівнює кількості варіантів. У випадку, 
якщо експерт надає двом і більше варіантам 
однакові ранги, то кожному із цих варіантів 
приписується середній ранг, обчислений із ві-
домих чисел натурального ряду. 
При груповій експертизі (n експертів) для 
кожного і-го варіанта визначається сума рангів 
∑ iR , за якою упорядковуються варіанти. 
Результати опитувань експертів оформлено у 
вигляді матриці. Оцінку ефективності ПЗ 
здійснено із використанням трьох експертів. 
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Рис. 1. Структурна схема процесу використання експертних знань про діагностування жорсткого диска 
 

 
Рис. 2. Модель ранжування утиліт за функціональними критеріями 
 
Згідно моделі, зазначеної на рис. 2 зроблено 

експертизу Q для 14 утиліт, які досліджувалися 
у такому порядку: Q1 – Active SMART 2.42; 
Q2– CrystalMark 2004R2; Q3– Disk Speed 
Checker 1.1; Q4 – Disk Speed 32; Q5 – Hard 
Drive Inspector 1.91; Q6 –HDDScan_v28; Q7 –
HD Tach version 3.0.1.0.; Q8 –HD Tune 2.53; Q9 
–PC Wizard 2007; Q10–Victoria 3.3.2; Q11 –
EVEREST Ultimate Edition; Q12 –HDDlife 
3.1.157; Q13 –AIDA32; Q14 –SiSoftware Sandra. 

Трьома експертами побудовано наступні ра-
нжировані ряди по зростаючій шкалі порядку: 

Експерт № 1: 
Q1<Q3<Q4<Q9<Q8<Q6<Q10<Q2< 
<Q7<Q12<Q5<Q11<Q14<Q13. 
Експерт № 2: 
Q10<Q3<Q4<Q1<Q8<Q6<Q2<Q9< 
<Q11<Q5<Q7<Q13<Q12<Q14. 
Експерт № 3: 
Q1<Q10<Q4<Q3<Q2<Q6<Q8<Q7< 
<Q5<Q9<Q11<Q12<Q13<Q14. 
Місце утиліти в ранжированому ряді – ранг. 

Числові значення рангу в ряді зростаючої шка-
ли порядку збільшуються від 1 до 14. Далі ви-
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значаємо суми рангів експертної оцінки для 
кожної з досліджуваних утиліт. 

Розрахунок узагальнених експертних оцінок, 
тобто коефіцієнта їх вагомості, отримаємо за 
формулою: 

,,

1,1

1

∑

∑

==

== mn

ji

n

i
i

Qij

Qij
g

 

де n – кількість експертів, m – число оцінюваних 
показників, Qij – коефіцієнт вагомості j – го 
показника в рангах, які дав і – ий експерт. Сума 
всіх рангів, які дали експерти становить Q =315. 
Отримані значення для кожного gi наступні: 

113,012,011,01,0032,0
069,0053,0088,0057,0095,0

029,0025,006,0019,0
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=++++
++++++

++++=∑
=і

іg
 

Аналізуючи отримані експертами результати 
можна не тільки визначити ефективність утилі-
ти, а й наскільки вона ефективніша в процесі 
тестування жорстких дисків від інших, що роз-
глядалися. 

За одержаними результатами, побудовано 
кругову діаграму (рис. 3) відображення експер-
тної оцінки ефективності ПЗ діагностування 
жорстких дисків за методом ранжування. 
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Рис. 3. Діаграма експертної оцінки ефективності 
утиліт за методом ранжування 
 
Згідно рис. 2 програмні засоби порівняємо 

один із одним попарно. Для оцінювання ефек-
тивності програмних засобів методом попарно-
го порівняння визначено такі критерії: переваги 
однієї утиліти перед іншою позначимо 1; в зво-
ротному випадку 0. 

При проведенні попарного порівняння ути-
літ побудовано три таблиці попарного порів-
няння (табл. 1-3). Отримані матриці мають діа-
гональні елементи, в яких представлені значен-
ня рівноцінності ПЗ – х. Властивість такої мат-
риці aij+aji=n, де n – кількість експертів. 

 
 
Таблиця 1. Матриця попарного порівняння програмних засобів експертом № 1 
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Результат 

Active SMART х 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 6 
CrystalMark 2004R2 0 х 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8 
Disk Speed Checker 1 0 х 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
Disk Speed 32 0 0 1 х 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
Hard Drive Inspector 1.91 0 0 1 1 х 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
HDDScan_v28 0 0 1 1 1 х 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
HD Tach version 3.0.1.0. 1 0 1 1 1 1 х 0 0 1 0 0 0 0 6 
HD Tune 2.53 0 0 1 1 0 1 1 х 0 1 0 0 0 0 5 
PC Wizard 2007 0 1 1 0 0 1 1 1 х 1 0 0 0 0 6 
Victoria 3.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х 0 0 0 0 0 
HDDlife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 0 0 0 10 
AIDA32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 0 1 12 
SiSoftware Sandra Lite XII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 13 
EVEREST Ultimate Edition 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 х 11 
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Таблиця 2. Матриця попарного порівняння програмних засобів експертом № 2 

                    Об’єкт j 
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Результат 

Active SMART х 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5 
CrystalMark 2004R2 1 х 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 8 
Disk Speed Checker 1 0 х 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
Disk Speed 32 0 0 0 х 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 
Hard Drive Inspector 1.91 0 0 1 1 х 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
HDDScan_v28 0 0 1 1 1 х 0 0 0 1 0 0 0 0 4 
HD Tach version 3.0.1.0. 1 0 1 1 1 1 х 0 0 1 0 0 0 0 6 
HD Tune 2.53 0 0 1 1 0 1 1 х 0 1 0 0 0 0 5 
PC Wizard 2007 1 1 1 0 0 1 1 1 х 1 0 0 0 0 7 
Victoria 3.3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х 0 0 0 0 0 
HDDlife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 0 0 0 10 
AIDA32 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 х 0 1 11 
SiSoftware Sandra Lite XII 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 13 
EVEREST Ultimate Edition 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 х 12 

 
Таблиця 3. Матриця попарного порівняння програмних засобів експертом № 3 

                  Об’єкт j 
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Результат 

Active SMART х 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 
CrystalMark 2004R2 0 х 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 
Disk Speed Checker 1 0 х 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Disk Speed 32 0 0 1 х 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
Hard Drive Inspector 1.91 0 0 1 1 х 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
HDDScan_v28 0 1 1 1 1 х 0 0 0 1 0 1 0 0 6 
HD Tach version 3.0.1.0. 1 0 1 1 1 1 х 0 0 1 0 0 0 0 6 
HD Tune 2.53 0 0 1 1 0 1 1 х 0 1 0 0 0 0 5 
PC Wizard 2007 1 1 1 0 0 1 1 1 х 1 0 0 0 0 7 
Victoria 3.3.2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 х 0 0 0 0 1 
HDDlife 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 0 0 0 10 
AIDA32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 0 1 12 
SiSoftware Sandra  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 х 1 13 
EVEREST Ul.E. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 х 12 

 
При формуванні експертної групи проведе-

но тестування, взаємооцінку експертів. 
Узгодженість думок експертів оцінимо по 

величині коефіцієнта конкордації [9]: 

( ) ,12
32 mmn

SW
−

=  

де S – сума квадратів відхилень всіх оцінок ра-
нгів кожного об’єкта експертизи від середнього 
значення; n – число експертів; m – число 
об’єктів експертизи. 

Коефіцієнт конкордації змінюється у діапа-
зоні від 0<W<1, де 0 – повне неузгодження, 1 – 
повне узгодження. 

Обчислено середньоарифметичне число ран-
гів, тобто суму всіх рангів даних експертами 
для програмних засобів до загальної кількості 
об’єктів експертизи:  

Qср=(17+22+9+8+18+14+18+15+20+ 
+1+30+35+39+35)/14 = 20. 
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Таблиця 4. Узгодження думок 3-ох експертів 
Оцінка експерта Квадрат відхилення Номер об’єкта експертизи 

1 2 3 
Сума рангів Відхилення від середнього 

 
Active SMART 6 5 6 17 -3 9 
CrystalMark 2004R2 8 8 6 22 2 4 
Disk Speed Checker 3 4 2 9 -11 121 
Disk Speed 32 3 2 3 8 -12 144 
Hard Drive Inspector 1.91 6 6 6 18 -2 4 
HDDScan_v28 4 4 6 14 -6 36 
HD Tach version 3.0.1.0. 6 6 6 18 -2 4 
HD Tune 2.53 5 5 5 15 -5 25 
PC Wizard 2007 6 7 7 20 0 0 
Victoria 3.3.2 0 0 1 1 -19 361 

HDDlife 10 10 10 30 10 100 
AIDA32 12 11 12 35 15 225 
SiSoftware Sandra Lite XII 13 13 13 39 19 361 
EVEREST Ultimate Edition 11 12 12 35 15 225 

 
 

Квадрат відхилення відносно Qср та суму 
квадратів відхилень від середнього рівна 
S = 2396. На основі отриманих значень знайде-
но величину коефіцієнта конкордації: 

W = 12 * 1619 / 9 * (2744 - 14) = 0,79. 
Згідно отриманого результату, ступінь узго-

дженості експертів 0,79 наближається до 1, що 
свідчить про незначні розбіжності в оцінках 
експертів щодо ефективності програмних засо-
бів діагностування жорстких дисків. 

Для візуального відображення суми рангів 
програмних засобів діагностування, яку отри-
мано в результаті експертизи трьох експертів, 
побудовано діаграму (рис. 4). 
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Рис. 4. Діаграма експертної оцінки утиліт із вико-
ристанням трьох експертів 

 
Використовуючи отримані результати, по-

будовано кругові діаграми відображення експе-
ртної оцінки ефективності програмних засобів 
діагностування жорстких дисків за методами 
ранжування та попарного порівняння. 

 

Висновок 
Аналіз жорстких дисків, функціональних 

можливостей програмних засобів та викорис-
тання методів експертних оцінок дають змогу 
вибрати сучасні ефективні методи для оціню-
вання ефективності використовуваних засобів у 
процесі діагностування жорстких дисків. 

Експертне оцінювання ефективності про-
грамних засобів діагностування жорстких дис-
ків показало, що це складний і трудоємкий 
процес, однак дає точні результати. Точність 
результатів залежить як від складу, так і від кі-
лькості експертів, котрих залучено до експер-
тизи. 

Різні методи, що використовувалися для 
оцінки ефективності програмних засобів необ-
хідно удосконалювати та створювати нові ме-
тоди експертних оцінок, які змогли б з легкістю 
та точністю оцінювати ефективність, якість та 
вагомість одних засобів перед іншими. 

Використовуючи запропоновану методику 
можна не тільки вказати ефективність програм-
ного засобу діагностування, а й оцінити наскі-
льки він ефективніший в процесі тестування 
жорстких дисків від інших, що розглядалися. 
 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 
1. Ляшкевич В.Я., Олар О.Я., Кінащук О.І. Оцінка 

ефективності діагностування жорстких дисків 
сучасними програмними засобами // Вісник 
Хмельницького національного університету. – 
2007. – № 6. – С.96-99. 

2. Локазюк В.М., Савченко Ю.Г. Надійність, конт-
роль, діагностика і модернізація ПК: Посібник. – 
К.: Видавничий центр Академія, 2004. – 376 с. 



О.Я. Олар, М.Ю. Ляшкевич, В.Я. Ляшкевич 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка. 116

3. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энцикло-
педия, 2-е изд. – СПб.: Питер, 2001. – 928 с. 

4. Поморова О.В. Теоретичні основи, методи та за-
соби інтелектуального діагностування комп’ю-
терних систем. Монографія. – Хмельницький: 
ТОВ Тріада М, 2006. – 253 с. 

5. Компьютерное Обозрение, Винчестеры IDE: по-
следний бой. Издательский дом ITC Publishing 
1998–2008. – http://ko-online.com.ua/node/11633 

6. Дорофеев М.  
http://www.ixbt.com/storage/method.shtml.  

7. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогно-
зування: Навч. Посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 170 с. 

8. Литвак Б.Г. Экспертна информация: Методы 
получения и анализа. – М.: Радио и связь, 1982. – 
273 с. 

9. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. – 
М.: Наука, 1973. – 291 с. 

 

О. Olar, M. Lyashkevych, V. Lyashkevych. An ex-
pert rating of effectiveness of software of diagnosing 
of hard disks. 

О. Я. Олар, М. Ю. Ляшкевич, В. Я. Ляшкевич. 
Экспертная оценка эффективности программ-
ных средств диагностирования твердых дисков. 

В статье представлен анализ стратегий, методик, 
методов, средств диагностирования твердых дисков 
й методов экспертного оценивания. Сформирован 
алгоритм процесса диагностирования твердых дис-
ков, разработано структурную схему использования 
экспертных знаний в процессе диагностирования 
твердых дисков, модель ранжирования программ-
ных средств по функциональным критериям. По ре-
зультатам проведенных испытаний сделано экс-
пертную оценку эффективности программных 
средств по методам ранжирования и парных сравне-
ний. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ 

Одним з перспективних шляхів підвищення ефективності державного управління є впрова-
дження спеціалізованих інтелектуалізованих програмних засобів підтримки прийняття рішень, 
зокрема інформаційно-аналітичних систем для задач державного управління (ІАСДУ). В статті 
розглянуто класифікацію ІАСДУ, запропоновано структуру послуг ІАСДУ та базові функціо-
нальні профілі для різних типів ІАСДУ відповідно до їх призначення. Запропоновані класифі-
кація та набір профілів можуть служити платформою для уніфікації як самих ІАСДУ так і їх 
специфікацій, що в свою чергу спрощує розробку технічних завдань на створення нових або 
модифікацію існуючих систем. 

One of perspective ways to increase government efficiency is the introduction of intellectual deci-
sion-making support software, in particular, information-analytical systems for government tasks 
(IASGT). In the paper IASGT classification is proposed, the structure of IASGT services is offered 
and base functional profiles for different types of IASGT according to their functional orientation are 
given. The offered classifications and profiles can serve as a platform for unification both IASGT and 
their specifications which, in turn, leads to simplification of working out technical projects on creation 
of  new or updating existing systems. 

Вступ 
Важливим чинником розвитку кожної дер-

жави, у т.ч. України, є підвищення якості дер-
жавного управління. Одним з напрямків успіш-
ного розв’язання цього стратегічно важливого 
завдання є впровадження спеціалізованих інте-
лектуалізованих комп’ютерних засобів підтри-
мки прийняття рішень, зокрема інформаційно-
аналітичних систем для задач державного 
управління (ІАСДУ). 

Аналіз архітектури та можливостей сучас-
них ІАСДУ [1] свідчить про відсутність уніфі-
кованих підходів до процедури їх розробки. 
Так, навіть якщо дві системи призначені для 
розв’язання приблизно однакового кола задач, 
вони можуть різнитися між собою і за організа-
цією і за функціональними можливостями і, як 
наслідок, за ефективністю. 

Розробка чи запозичення із суміжних галу-
зей стандартних способів проектування дозво-
лить уникнути зайвих витрат і підвищити ефек-
тивність результату. Тому значний інтерес ста-
новить зокрема підхід, який базується на наяв-
ності уніфікованого переліку послуг системи 
[2,3]. Процедура формування специфікації но-
вої системи в цьому випадку відбувається за 

два етапи: 
– визначення класу (або класів) систем, до яко-
го можна віднести нову систему; 
– вибір функціонального профілю для відпові-
дного класу (або класів) систем, що і дасть мо-
жливість отримати перелік послуг (сервісів), 
які повинна реалізовувати нова система. 

Щоб впровадити даний підхід для ІАСДУ 
необхідно зокрема: 
– розробити класифікацію ІАСДУ; 
– розробити перелік можливих послуг (функ-
цій) для всіх класів ІАСДУ; 
– розробити функціональні профілі для різних 
класів ІАСДУ, котрі будуть включати в себе 
перелік тих послуг, які необхідні для відповід-
ного класу ІАСДУ. 

 
Класифікація інформаційно-аналітичних 
систем для задач державного управління  
Пропонується класифікація ІАСДУ за мно-

жиною критеріїв (рис.1). 
ІАСДУ можна класифікувати за широким 

колом ознак. На практиці найчастіше викорис-
товуються зокрема класифікації за масштабом 
задачі, що вирішується, за технологічною по-
будовою, за видами доступу до інформації, за 
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структурою інформації, що зберігається, за 
предметною спрямованістю та за призначен-
ням.  

Найбільш вживаною з огляду на особливості 
процедури проектування є, напевне, класифіка-
ція за останньою зі згаданих ознак (див. далі). 
При цьому слід зазначити, що більшість систем 
згідно їх призначення можна віднести одразу 
до декількох класів. Таким чином даний пере-
лік є скоріше множиною сфер застосування 
ІАСДУ. 

 
Класифікація послуг інформаційно-
аналітичних систем для задач державного 
управління 
На рис. 2 зображена класифікація послуг по-

внофункціональної ІАСДУ. Класифікація фор-
мувалась виходячи з функціональності ІАСДУ 
та інформаційно-аналітичних систем інших 
спрямувань [4,5].  

ІАСДУ, яка реалізує повний перелік всіх по-
слуг, буде реалізовувати одночасно весь пере-
лік функціональних напрямків. Для створення 
конкретної системи для конкретного призна-
чення необхідно вибрати деяку підмножину з 
перерахованих функцій. 

Як видно з рисунка, класифікація послуг має 
деревовидну структуру. Усі послуги ІАСДУ 
поділено на 3 основних типи: інформаційні, 
аналітичні та організаційні. Для кожного з цих 
типів виділені окремі послуги, які мають бук-
вений ідентифікатор. Кожну з послуг можна 
деталізувати та виділити окремі компоненти 
або підпослуги, які мають буквено-цифровий 
ідентифікатор.  

Слід зазначити, що на рис. 2 наведена лише 
загальна ієрархія послуг, для якої можна навес-
ти подальшу деталізацію. Наприклад, інтелек-
туальний аналіз даних (data mining) поділяється 
за типом даних, які необхідно обробляти (маси-
ви чисел, тексти тощо) та за конкретною зада-
чею [6] (кластеризація, класифікація, асоціація, 
регресія, послідовні шаблони, аналіз відхилень, 
аналіз часових послідовностей, прогнозування, 
реферування). 

Інформаційні послуги надають функціона-
льність стандартної інформаційної системи. До 
них відносяться послуги щодо збору, зберіган-
ня, редагування, відображення та пошуку да-
них. 

Аналітичні послуги формують інтелектуалі-
зовану надбудову в інформаційній системі, за-
вдяки якій інформаційна система стає власне 

інформаційно-аналітичною. 
До аналітичних послуг віднесено статистич-

ний аналіз, аналітичну обробку даних, моделю-
вання, прогнозування, моніторинг, консульту-
вання, координацію. 

Організаційні послуги призначені або для 
автоматизації організаційної інфраструктури 
установи, для якої призначена ІАСДУ (послуги 
обліку, контролю та організації роботи), або 
для організації роботи самої ІАСДУ (послуги 
захисту інформації, підтримки багатьох корис-
тувачів, реалізації розподіленої системи та му-
льтибазовості). 

Послуги у різних гілках не є взаємонезалеж-
ними. Так, наприклад, при реалізації семантич-
ного пошуку (ПД-5) необхідна інтелектуальна 
обробка текстів, яка реалізується за допомогою 
інтелектуального аналізу даних (АОД-1). Тоб-
то, якщо в системі необхідно реалізувати по-
слугу  ПД-5, це означає, що також необхідно 
реалізувати послугу АОД-1. 

 
Функціональні профілі для класів ІАСДУ 
Далі будемо називати функціональним про-

філем ІАСДУ перелік основних послуг, які по-
винна реалізовувати та чи інша система відпо-
відно до її призначення. 

Для цього введемо поняття класу системи, 
та поняття функціональної спрямованості.  

Функціональні профілі розглядаються для 
наступних класів ІАСДУ: 
1. клас 1 - системи для одного користувача; 
2. клас 2 - локальні системи для багатьох кори-

стувачів; 
3. клас 3 - розподілені системи для багатьох 

користувачів. 
Функціональна спрямованість відповідає 

основному призначенню системи: 
1. ОР – організаційна; 
2. МН – моніторингова; 
3. КС – консультативна; 
4. АД – аналізу даних; 
5. КР – координуюча; 
6. ОБ – облікова; 
7. КН – контролююча; 
8. МД – моделююча. 
Структура функціонального профілю наве-

дена на рис. 3. 
Можна запропонувати профілі для всіх ком-

бінацій кожного з класів систем і функціональ-
ної спрямованості з урахуванням різних варіан-
тів реалізації. Перелік відповідних стандартних 
профілів наведений в таблиці 1. 



Функціональні профілі спеціалізованих інформаційно-аналітичних систем 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 423. Фізика.Електроніка                                  119 

 
 

Рис. 1 – Багатоознакова класифікація інформаційно-аналітичних систем для задач державного управління 
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Рис. 2 – Класифікація послуг повнофункціональної інформаційно-аналітичної системи для задач державного 
управління 
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Рис. 3 – Позначення профілю інформаційно-аналітичної системи для задач державного управління 

 
 

Таблиця 1. Базові функціональні профілі для різних типів ІАСДУ 
Базові функціональні профілі для організаційних систем 

1.ОР.1={ОР-1, ОР-2, ОР-3, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ПД-1, ЗІ-1} 
1.ОР.2={ОР-1, ОР-2, ОР-3, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ПД-1, ПД-2, ЗІ-1} 
2.ОР.1={ОР-1, ОР-2, ОР-3, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ПД-1, ЗІ-2, ПБК} 
2.ОР.2={ОР-1, ОР-2, ОР-3, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ПД-1, ПД-2, ЗІ-2, ПБК} 
3.ОР.1={ОР-1, ОР-2, ОР-3, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ПД-1, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.ОР.2={ОР-1, ОР-2, ОР-3, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ПД-1, ПД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 

Базові функціональні профілі для моніторингових систем 
1.МН.1={МН-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-1} 
1.МН.2={МН-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
2.МН.1={МН-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-2, ПБК} 
2.МН.2={МН-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
3.МН.1={МН-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.МН.2={МН-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 

Базові функціональні профілі для консультативних систем 
1.КС.1={КС-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4, ВД-5, ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, АОД-1, ЗІ-1} 
1.КС.2={КС-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4, ВД-5, ПД-1, ПД-2, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
2.КС.1={КС-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4, ВД-5, ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, АОД-1, ЗІ-2, 

ПБК} 
2.КС.2={КС-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4, ВД-5, ПД-1, ПД-2, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
3.КС.1={КС-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4, ВД-5, ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, АОД-1, ЗІ-3, 

ПБК, РРС} 
3.КС.2={КС-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-4, ВД-5, ПД-1, ПД-2, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 

Базові функціональні профілі для систем аналізу даних 
1.АД.1={АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, ЗІ-1} 
1.АД.2={АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, СА, ЗІ-1} 
1.АД.3={ПР, АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, МД, ЗІ-1} 
2.АД.1={АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, ЗІ-2, ПБК} 
2.АД.2={АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, СА, ЗІ-2, ПБК} 
2.АД.3={ПР, АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, МД, ЗІ-2, ПБК} 
3.АД.1={АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.АД.2={АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-1, ПД-1, ПД-2, ПД-3, ПД-4, ПД-5, СА, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
2.АД.3={ПР, АОД-1, АОД-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, МД, ЗІ-3, ПБК, РРС} 

Базові функціональні профілі для координуючих систем 
1.КР.1={КР-1, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
1.КР.2={КР-2, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
1.КР.3={КР-3, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, ЗІ-1} 
2.КР.1={КР-1, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
2.КР.2={КР-2, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
2.КР.3={КР-3, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, ЗІ-2, ПБК} 
3.КР.1={КР-1, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.КР.2={КР-2, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.КР.3={КР-3, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, АОД-1, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
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Продовження таблиці 1. Базові функціональні профілі для різних типів ІАСДУ 
Базові функціональні профілі для облікових систем 

1.ОБ.1={ОБ-1, ЗД, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
1.ОБ.2={ОБ-2, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-5, ПД-1, ЗІ-1} 
1.ОБ.3={ОБ-3, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, ЗІ-1} 
1.ОБ.4={ОБ-4, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
2.ОБ.1={ОБ-1, ЗД, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
2.ОБ.2={ОБ-2, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-5, ПД-1, ЗІ-2, ПБК} 
2.ОБ.3={ОБ-3, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, ЗІ-2, ПБК} 
2.ОБ.4={ОБ-4, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
3.ОБ.1={ОБ-1, ЗД, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.ОБ.2={ОБ-2, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-5, ПД-1, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.ОБ.3={ОБ-3, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
3.ОБ.4={ОБ-4, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 

Базові функціональні профілі для контролюючих систем 
1.КН.1={КН-1, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-1} 
1.КН.2={КН-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, АОД-1, МД, ЗІ-1} 
1.КН.3={КН-3, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, МД, ЗІ-1} 
1.КН.4={КН-4, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-1} 
2.КН.1={КН-1, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-2, ПБК} 
2.КН.2={КН-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, АОД-1, МД, ЗІ-2, ПБК} 
2.КН.3={КН-3, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, МД, ЗІ-2, ПБК} 
2.КН.4={КН-4, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-2, ПБК} 
2.КН.1={КН-1, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
2.КН.2={КН-2, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, АОД-1, МД, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
2.КН.3={КН-3, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, МД, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
2.КН.4={КН-4, ЗД-1, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, ЗІ-3, ПБК, РРС} 

Базові функціональні профілі для моделюючих систем 
1.МД.1={МД, ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-1} 
2.МД.1={МД, ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК} 
2.МД.1={МД, ЗД-1, ЗД-2, ЗД-3, ЗБ, РД, ВД-2, ВД-3, ВД-5, ПД-1, СА, АОД-1, АОД-2, ЗІ-3, ПБК, РРС} 
 
Для того, щоб вибрати профіль для конкрет-

ної системи, необхідно визначити її клас та фу-
нкціональну спрямованість та обрати відповід-
ний профіль.  

Якщо система має декілька функціональних 
спрямованостей, то результуюча множина по-
слуг буде об’єднанням множин послуг для ко-
жної зі спрямованостей. Наприклад, система 
класу 2, яка виконує координуючі та організа-
ційні функції може мати перелік послуг, що є 
об’єднанням 2.КР.1 та 2.ОР.1. Результуючий 
перелік буде наступним: {ОР-1, ОР-2, ОР-3, 
КР-1, ЗД-1, ЗД-2, ЗБ, РД, ВД-1, ВД-2, ВД-3, 
ВД-5, ПД-1, АОД-1, АОД-2, ЗІ-2, ПБК}. 
Слід зазначити, що, оскільки класифікація по-
слуг є досить умовною, профілі, які наведені в 
таблиці 1 не є єдино коректними. Їх можна змі-
нювати, доповнювати. Також можливо створю-
вати нові профілі, які краще відображають осо-
бливості тієї чи іншої конкретної системи. 

 
Висновки 
В статті розглянута класифікація інформа-

ційно-аналітичних систем для задач державно-
го управління, запропонований набір послуг 
для повнофункціональної ІАСДУ та визначені 
базові функціональні профілі для різних класів 
та різної функціональної спрямованості систем.  

Запропоновані профілі призначені для спро-
щення процедури формування технічних за-
вдань на створення нових ІАСДУ або модифі-
кацію ІАСДУ, що вже існують. 
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Функциональные профили специализированных 
информационно-аналитических систем. 

Одним из перспективных путей повышения эф-
фективности государственного управления является 
внедрение специализированных интелектуализиро-
ванных программных средств поддержания приня-
тия решений, таких как информационно-
аналитические системы для задач государственного 
управления (ИАСГУ). В статье рассмотрена класси-
фикация ИАСГУ, предложено структуру услуг 
ИАСГУ и базовые функциональные профили для 
различных типов ИАСГУ соответственно их назна-
чению. Предложенные классификация и набор про-
филей могут служить платформой для унификации 
как самих ИАСГУ так и их спецификаций, что в 
свою очередь упрощает разработку технических за-
даний на создание новых или модификацию суще-
ствующих систем. 
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АНАЛІЗ ПОХИБКИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИМ ПЕРЕТВОРЮВАЧЕМ З КЕРОВАНИМ 

ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

В статті проведено аналіз похибок вимірювання температури системою, яка використовує 
термоелектричний перетворювач з керованим профілем температурного поля вздовж термо-
електродів головної термопари. В такому термоелектричному перетворювачі похибка від набу-
тої в процесі тривалої експлуатації неоднорідності термоелектродів головної термопари не 
проявляється. Аналіз проведено для випадку використання температурного калібратора для 
корекції часового дрейфу характеристики перетворення головної термопари. Шляхом співстав-
лення членів рівнянь вимірювання виявлено всі складові похибки вимірювального каналу, оці-
нено їх значення або зроблено висновок про необхідність їх теоретичного або експерименталь-
ного дослідження. 

In this paper the measurement error of temperature by system using thermocouple converters with 
a controlled profile of a temperature field along electrodes of the main thermocouple is analyzed. In 
such thermocouple converters the error due to the heterogeneity of electrodes of main thermocouple , 
acquired during long operation, doesn’t show. The analysis has been carried out for the case of use of 
the temperature calibrator for correction of temporary drift of the transformation characteristic of the 
main thermocouple. By comparison of the members of the measurement equations all components of 
the error of the measuring channel have been revealed. The error values have also been found or the 
conclusion on the necessity of their theoretical or experimental research is made. 

Вступ  
Одними з найбільш розповсюджених пер-

винних перетворювачів температури для діапа-
зону вимірювання 500…1500°С є термопари [1, 
2]. При їх використанні в комплекті з сучасни-
ми вимірювальними системами [3], похибка 
вимірювання температури визначається саме 
похибками термопар. Хоча методи боротьби з 
більшістю складових похибок термопар давно 
відомі, методи боротьби з деякими складовими 
залишаються мало дослідженими. Останнє тве-
рдження відноситься до похибки від набутої в 
процесі тривалої експлуатації при високих тем-
пературах неоднорідності електродів термопар 
[4, 5], яка пов’язана з поступовою зміною крис-
талічного стану та хімічного складу термоелек-
тродів під дією часу і температури експлуата-
ції. Ці деградаційні процеси в термоелектродах 
викликають як часовий дрейф (поступову змі-
ну) характеристики перетворення (ХП) термо-
пар, так і наростання похибки від набутої тер-
моелектричної неоднорідності (зміни генерова-
ної термо-е.р.с. від зміни профілю температур-

ного поля вздовж термоелектродів при незмін-
ній різниці температур між робочим і вільними 
кінцями). Як вказано в [4], похибка від набутої 
термоелектричної неоднорідності може суттєво 
обмежити ефективність боротьби з часовим 
дрейфом ХП термопар. В [6, 7] запропоновано 
термоелектричний перетворювач з керованим 
профілем температурного поля (ТЕП з КПТП), 
в якому вздовж електродів головної термопари 
(що служить для вимірювання температури 
об’єкта) з допомогою декількох підсистем ре-
гулювання температури створено свій власний 
профіль температурного поля, незалежний ні 
від профілю температурного поля об’єкта, ні 
від профілю температурного поля печі для по-
вірки. В такому ТЕП з КПТП набута термоеле-
ктрична неоднорідність електродів головної 
термопари, в зв’язку з тим, що профіль темпе-
ратурного поля вздовж її електродів стабіль-
ний, не може себе проявити. Деградаційні про-
цеси в термоелектродах в такому випадку про-
являють себе як часовий дрейф, який можна 
успішно коригувати розробленими в [8–10] ме-
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тодами.  
Однак похибки вимірювального каналу тем-

ператури, що використовує ТЕП з КПТП, не 
досліджені. Метою даної статті є виявлення 
складових похибки такого вимірювального ка-
налу з врахуванням того, що для корекції дрей-
фу головної термопари використовується один 
з досліджених в [8] методів.  

 
Рівняння вимірювань для різних режимів 
роботи вимірювального каналу 
В [8, 9] для корекції дрейфу термопар дослі-

джено два базових методи – повірка взірцевою 
термопарою [11] і калібрування температурним 
калібратором [12, 13], доповнених прогнозом 
дрейфу термопар під час інтервалів між повір-
ками або між калібруваннями. Для виявлення 
складових похибки вимірювального каналу те-
мператури, що використовує ТЕП з КПТП не-
обхідно і достатньо дослідити похибки, що ви-
никають при застосуванні одного з цих методів.  

При використанні повірки економічно доці-
льно підключати взірцеву термопару до одного 
з вільних вимірювальних каналів тієї ж системи 
вимірювання температури, до якої підключено 
ТЕП з КПТП. Як показано в [14], для звичайних 
термопар повірка в стаціонарній печі в повірній 
лабораторії дозволяє лише незначно підвищити 
точність вимірювання (власне через дію похиб-
ки від набутої неоднорідності електродів тер-
мопар). Тому в [11, 15] запропоновано повірку 
на місці експлуатації з допомогою взірцевої 
термопари, що тимчасово розміщується в од-
ному чохлі з головною термопарою – тоді дія 
похибки від неоднорідності електродів голо-
вної термопари обмежується тільки змінами 
профілю температурного поля об’єкта вимірю-
вання, а не переходом від профілю температур-
ного поля повірної печі до профілю температу-
рного поля об’єкта вимірювання. Однак при 
повірці взірцевою термопарою похибка вимі-
рювання термо-е.р.с. входить у похибку вимі-
рювання температури декілька разів – при ви-
мірюванні термо-е.р.с. взірцевої термопари, 
при вимірюванні термо-е.р.с. головної термо-
пари під час повірки та при вимірюванні термо-
е.р.с. головної термопари під час експлуатації. 
Рівняння вимірювання, які враховують всі ці 
режими роботи системи вимірювання темпера-
тури, будуть мати значний взаємний вплив, то-
му дослідження похибки вимірювання темпе-
ратури в цім випадку доцільно провести із за-
стосуванням метрологічного програмного тес-

ту, аналогічного описаному в [16].  
При калібруванні каналу вимірювання тем-

ператури з допомогою температурного калібра-
тора необхідно розглянути тільки два режими 
роботи системи – саме калібрування та поточне 
вимірювання температури. Кожен з цих режи-
мів описується окремим рівнянням, яке відо-
бражає вимірювальні перетворення, що відбу-
ваються у каналі під час роботи системи в цьо-
му режимі.  

В момент калібрування температура робочо-
го кінця головної термопари фіксується каліб-
ратором, в якому відбувається фазовий перехід 
(плавлення або затвердівання) реперного мате-
ріалу – чистого металу або сплаву з наперед то-
чно відомою температурою фазового переходу 

FPT  (або знайденою в результаті повірки калі-
братора згідно [17]). Термо-е.р.с. головної тер-
мопари залишається при цьому постійною, а 
результат вимірювання системою температури 
калібратора порівнюється із значенням FPT . В 
результаті порівняння отримуємо значення по-
хибки TFP∆  в точці калібрування. Процес 
отримання значення поправки може бути опи-
саний рівнянням  

TFPTFPFPFPVYM

VKFPVKFPNEODFPRK

NTK
TETETE
ρ−=∆=−×

×++
)(

))()()((
,   (1) 

де )( FPRK TE  – термо-е.р.с. робочого кінця го-
ловної термопари під час калібрування (відпо-
відно до температури фазового переходу); 

)( FPNEOD TE  – термо-е.р.с. неоднорідності 
електродів головної термопари під час калібру-
вання (відповідно до профілю температурного 
поля вздовж електродів головної термопари під 
час фазового переходу з врахуванням дії підси-
стеми стабілізації цього профілю); 

)( VKFPVK TE  – термо-е.р.с. вільних кінців го-
ловної термопари під час калібрування; 

)( FPVYM TK  – коефіцієнт (функція) перетво-
рення каналу вимірювання термо-е.р.с. в точці 
діапазону, що відповідає температурі фазового 
переходу; FPN  – паспортне значення (з враху-
ванням можливих поправок) температури фа-
зового переходу калібратора; TFP∆  – значення 
похибки вимірювання температури каліброва-
ним вимірювальним каналом в точці діапазону, 
що відповідає температурі фазового переходу 

FPT ; TFPρ  – значення поправки для корекції 
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похибки вимірювального каналу температури в 
точці діапазону, що відповідає температурі фа-
зового переходу.  

Під час вимірювання температури об’єкта, 
для підвищення точності вимірювання прово-
диться корекція похибки головної термопари – 
враховується поправка, визначена під час про-
ведення калібрування. Однак тоді температура 
робочого кінця головної термопари, профіль 
температурного поля вздовж ТЕП з КПТП (зо-
внішній) і температура вільних кінців відпові-
дають температурі об’єкта вимірювання, його 
профілю температурного поля та температурі в 
зоні вільних кінців об’єкта вимірювання. Про-
цес вимірювання температури у цьому випадку 
описується рівнянням  

TXTFPXVYM

VKXVKXNEODXRK

NTK
TETETE

=+×
×++

ρ)(
))()()((

 ,       (2) 

де )( XRK TE  – термо-е.р.с. робочого кінця го-
ловної термопари під час вимірювання темпе-
ратури об’єкта XT ; )( XNEOD TE  – термо-е.р.с. 
неоднорідності електродів головної термопари 
під час вимірювання температури об’єкта (від-
повідно до профілю температурного поля 
вздовж електродів головної термопари в цей 
час); )( XVKVK TE  – термо-е.р.с. вільних кінців 
головної термопари XVKT  під час вимірювання 
температури об’єкта XT  ; )( XVYM TK  – коефі-
цієнт (функція) перетворення каналу вимірю-
вання термо-е.р.с. в точці діапазону, що відпо-
відає температурі об’єкта вимірювання; TXN  – 
скоригований результат вимірювання темпера-
тури об’єкта XT  . 

Як видно з порівняння (1) і (2), члени рів-
нянь при калібруванні вимірювального каналу 
та при його експлуатації хоча і відповідають (за 
змістом) один одному, повністю не співпада-
ють. З цього можна зробити висновок, що по-
вна корекція похибок вимірювального каналу 
при калібруванні не проходить. Однак, при ви-
конанні деяких умов, можливі сильні кореля-
ційні зв’язки між відповідними членами рів-
нянь, що створює умови для зменшення впливу 
окремих складових похибки вимірювального 
каналу на результуючу (сумарну) похибку ви-
мірювання температури. Для виявлення цих 
умов проведемо аналіз всіх складових похибки 
вимірювального каналу, що входять в (1) і (2). 

 

Аналіз складових похибки вимірюваль-
ного каналу 
Аналіз складових похибки вимірювального 

каналу доцільно проводити парами, які або ма-
ють максимальні кореляційні зв’язки, або ці 
кореляційні зв’язки можна створити.  

Якщо температури калібрування FPT  і ви-
мірювання XT  близькі, то сильні кореляційні 
зв’язки мають термо-е.р.с. робочого кінця го-
ловної термопари під час калібрування 

)( FPRK TE  і під час вимірювання )( XRK TE . В 
зв’язку з тим, що деградаційні процеси в тер-
моелектродах проходять в близьких умовах, 
функція похибки від дрейфу є гладкою, вона не 
має розривів і стрибків. Власне на цій власти-
вості базується можливість корекції дрейфу ХП 
термопари. Однак температури FPT  і XT  не 
завжди рівні, тому виникає відповідна похибка 

XFP−∆  , яка в першому приближенні є функці-
єю різниці температур XFPT TT −=∆ . 

XFP−∆  можна оцінити за даними експеримен-
тальних досліджень, наведеними у [18].  

Аналогічно до попередньо аналізованої пари 
)( FPRK TE  і )( XRK TE , якщо температури ка-

лібрування FPT  і вимірювання XT  близькі, то 
сильні кореляційні зв’язки мають термо-е.р.с. 
неоднорідності електродів головної термопари 
під час калібрування )( FPNEOD TE  і під час 
вимірювання )( XNEOD TE . На цьому власне 
ґрунтується твердження [8, 9, 13], що при калі-
бруванні або при повірці на місці експлуатації 
неоднорідність електродів термопар мало впли-
ває на похибку вимірювання. Однак таке твер-
дження справедливе тільки для об’єктів, які 
мають стійкий профіль температурного поля. 
Власне для створення сильного кореляційного 
зв’язку між )( FPNEOD TE  та )( XNEOD TE  і за-
стосовано стабілізацію профілю температурно-
го поля в ТЕП з КПТП. Але така стабілізація не 
може бути ідеальною. В загальному похибка 
неідеальності стабілізації профілю температур-
ного поля NS∆  буде визначатися наступними 
складовими:  
1) похибками REG∆  підсистем регулювання 
температури, які створюють власний профіль 
температурного поля ТЕП з КПТП;  
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2) похибкою від впливу змін зовнішнього тем-
пературного поля об’єкта вимірювання на вла-
сний профіль температурного поля ТЕП з 
КПТП – похибкою екранування E∆  ;  
3) похибкою T∆∆  від нерівності температур 

FPT  і XT  .  
Перша складова – REG∆  , в свою чергу, ви-

значається наступними складовими похибки:  
• нестабільністю TCD∆  ХП давачів темпера-

тури (термопар), що входять в склад підси-
стем регулювання температури (сама похи-
бка цих давачів усувається під час калібру-
вання);  

• нестабільністю ETC∆  каналу вимірювання 
термо-е.р.с. термопар, що входять в склад 
підсистем регулювання температури (сама 
похибка каналу вимірювання термо-е.р.с. 
термопар усувається під час калібрування);  

• похибкою C∆  регулювання (стабілізації) 
температури, викликану тим, що необхід-
ний закон регулювання точно не відомий і 
налаштування регуляторів неідеальне.  
Оцінити похибки TCD∆  і ETC∆  можна за 

даними, представленими відповідно у [18] і [16] 
. Похибку C∆  складно оцінити теоретичним 
шляхом через те, що всі підсистеми регулю-
вання температури в ТЕП з КПТП є взаємно за-
лежними. Ця залежність визначається відносно 
хорошим тепловим зв’язком між окремими зо-
нами, розміщеними, відповідно до конструкції 
ТЕП з КПТП, одна за одною, вздовж осі голо-
вної термопари [6]. Така конструкція ТЕП з 
КПТП, з однієї сторони, визначається необхід-
ністю створення суцільного профілю власного 
температурного поля (і тому не може бути сут-
тєво змінена), а з іншої сторони, є причиною до 
схильності самозбудження підсистем регулю-
вання. Тому, для впровадження ТЕП з КПТП 
необхідною є розробка та експериментальне 
дослідження відповідного методу регулювання 
температури.  

Друга складова – E∆  визначається самою 
конструкцією ТЕП з КПТП. Її теоретична оцін-
ка є досить складною задачею через те, що не-
обхідно створити модель, яка враховує дію всіх 
теплових потоків (як радіальних, так і осьових 
складових потоків від нагрівачів підсистем ре-
гулювання температури, а також як радіальних, 
так і осьових складових зовнішнього теплового 

потоку). Тому доцільніше провести її експери-
ментальну оцінку на відповідному макеті ТЕП з 
КПТП.  

ТЕП з КПТП призначений для систем вимі-
рювання температури технологічних об’єктів з 
відносно малими змінами температурних ре-
жимів – печі термообробки металевих виробів, 
топки та котли електростанцій, металургійні 
печі тощо. Тому, при відповідному виборі тем-
ператури фазового переходу реперного матері-
алу температурного калібратора, різниця тем-
ператур XFPT TT −=∆  може бути невеликою. 
Відповідно, ця різниця температур мало вплине 
на профіль температурного поля ТЕП з КПТП. 
Однак похибка T∆∆  від цієї різниці температур 
не може бути наперед чітко визначена і пови-
нна оцінюватися в кожному випадку окремо. 
Тому доцільна розробка методу теоретичної 
оцінки такої похибки.  

Слід відзначити, що похибка від неідеально-
сті стабілізації профілю температурного поля 

NS∆  сама не входить в похибку вимірювання 
температури об’єкта. Її значення, разом із сту-
пінню набутої неоднорідності електродів голо-
вної термопари, служить як основа для оцінки 
похибки вимірювання температури, що виникає 
при зміні профілю температурного поля 
об’єкта. Методику оцінки цієї похибки необ-
хідно створити.  

Наступною парою членів рівнянь вимірю-
вання (1) і (2), що мають кореляційні зв’язки, є 
термо-е.р.с. вільних кінців головної термопари 
під час калібрування )( VKFPVK TE  та вимірю-
вання )( XVKVK TE . Через те, що умови експлу-
атації великогабаритних термічних об’єктів, 
особливо тих, що не знаходяться в опалюваних 
приміщеннях, міняються в широких межах, ко-
реляційний зв’язок між )( VKFPVK TE  та 

)( XVKVK TE  є відносно слабим і ним можна 
нехтувати. Однак, як показано в [19], похибка 
від температури вільних кінців термопар може 
бути зведена до значень менше 0,1°С, що знач-
но менше похибки взірцевих термопар або тем-
пературний калібраторів і нею можна нехтува-
ти.  

Аналогічно слабі кореляційні зв’язки між 
більшістю складових похибки коефіцієнта пе-
ретворення каналу вимірювання термо-е.р.с. 
під час фазового переходу реперного матеріалу 
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калібратора )( FPVYM TK  і під час вимірювання 
температури об’єкта )( XVYM TK , особливо, 
коли врахувати той факт, що генерована термо-
парами термо-е.р.с. є мала і тому домінуючими 
в каналі її вимірювання є адитивні та шумові 
похибки, а також залишкові похибки від дії за-
вад нормального та загального виду (які не мо-
жуть бути однаковими під час калібрування та 
вимірювання). Тому можна вважати, що похиб-
ка каналу вимірювання термо-е.р.с. систем, до 
яких підключається ТЕП з КПТП, повністю 
входить в результат вимірювання температури, 
що вимагає використання вимірювальних кана-
лів термо-е.р.с. високої якості, зокрема, точнос-
ті та стабільності. Їх доцільно будувати на ос-
нові компонентів, запропонованих в [16], які 
забезпечують, для підвищення точності та ста-
більності, адаптивну автоматичну установку 
нуля, калібрування по напрузі та корекцію по-
хибки нелінійності, а також коефіцієнти подав-
лення завад на рівні 80 дБ (для завад нормаль-
ного виду) і 140 дБ (для завад загального виду). 
В цьому випадку тільки часовий дрейф преци-
зійного джерела напруги калібрування буде 
скоригований під час калібрування, решта 
складових похибки повністю впливають на по-
хибку вимірювання температури. Однак висока 
якість компонентів, пропонованих в [16], до-
зволяє звести похибку від некоригованих скла-
дових вимірювальних каналів термо-е.р.с. до 
значень не більше 0,1…0,2°С.  

Похибка лінеаризації ХП термопар теж вхо-
дить в похибку невідповідності )( FPVYM TK  і 

)( XVYM TK . Через те, що різниця температур 

XFPT TT −=∆  наперед не відома, різниця по-
хибок лінеаризації буде сильно залежати від 
методу апроксимації ХП термопар. Однак су-
часні цифрові методи лінеаризації, реалізовані 
на мікроконтролерах (див., наприклад, [20]), 
забезпечують похибку лінеаризації не більше 
0,1°С, що значно менше похибки взірцевих 
термопар або температурний калібраторів і нею 
можна нехтувати.  

Похибка використаного при калібруванні 
паспортного значення температури фазового 
переходу калібратора FPN  повністю входить в 
похибку вимірювання температури об’єкта. 
Однак ця похибка не відноситься до ТЕП з 
КПТП, тому її дослідження є самостійною за-
дачею. Теж повністю входить в похибку вимі-

рювання температури об’єкта похибка неадек-
ватності значення поправки TFPρ  корекції по-
хибки вимірювального каналу дійсній похибці 
головної термопари в момент вимірювання, ви-
кликана постійним дрейфом ХП останньої. Ця 
похибка визначає міжкалібрувальний інтервал, 
однак часте використання калібратора веде до 
його зносу і збільшення похибки. Тому доціль-
но збільшувати міжкалібрувальний інтервал 
шляхом прогнозу дрейфу ХП головної термо-
пари за рахунок використання методів, дослі-
джених у [8–10].  

 
Висновки  
Проведений в статті аналіз показав, що, для 

коректної оцінки похибки вимірювання темпе-
ратури системою, яка використовує ТЕП з 
КПТП, необхідно провести дослідження цілого 
ряду складових інструментальної похибки. Для 
деяких з них доцільно розробити методику тео-
ретичної оцінки, решту простіше дослідити 
експериментально. До тих, які доцільно дослі-
дити теоретично належать похибка T∆∆  від 
нерівності температур FPT  і XT , тобто невід-
повідності умов роботи ТЕП з КПТП під час 
визначення поправки і під час нормальної ро-
боти, а також вплив похибки стабілізації про-
філю температурного поля NS∆  на результат 
вимірювання температури. Однак, слід відзна-
чити, що при теоретичних дослідженнях зазви-
чай вигідно використати спрощені моделі, які 
не точно, а приблизно відбивають фізичні про-
цеси в ТЕП з КПТП. Тому результати теорети-
чних досліджень похибок T∆∆  і NS∆  доцільно 
перевірити експериментальним шляхом. Крім 
того, ряд складових похибки вимірювання тем-
ператури з допомогою ТЕП з КПТП простіше 
дослідити експериментально. До таких складо-
вих належать похибки екранування E∆  і стабі-
лізації профілю температурного поля вздовж 
електродів головної термопари C∆ . Дослі-
дження останньої похибки можливе тільки піс-
ля розробки відповідного методу регулювання 
температури під час стабілізації профілю тем-
пературного поля вздовж електродів головної 
термопари, який забезпечує відсутність само-
збудження систем регулювання через значні 
теплові зв’язки між окремими регуляторами.  
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О. Кочан Анализ погрешности измерения тем-
пературы термоэлектрическим преобразовате-
лем с управляемым профилем температурного 
поля. 

В статье проведен анализ погрешностей из-
мерения температуры системой, которая ис-
пользует термоэлектрический преобразователь 
с управляемым профилем температурного поля 
вдоль термоэлектродов главной термопары. В 
таком термоэлектрическом преобразователе 
погрешность, приобретенная в процессе дли-
тельной эксплуатации неоднородности термо-
электродов главной термопары не проявляется. 
Анализ проведен для случая использования те-
мпературного калибратора для коррекции вре-
менного дрейфа характеристики преобразова-
ния главной термопары. Путем сопоставления 
членов уравнений измерения выявлены все со-
ставляющие погрешности измерительного ка-
нала, оценены их значения или сделан вывод о 
необходимости их теоретического либо экспе-
риментального исследования. 
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ЕКОНОФІЗИКА ЯК  СКЛАДОВА  ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ  
АВТОМАТИЗАЦІЇ  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ  СТРУКТУР 

(огляд) 

В роботі розглянуто необхідність створення інформаційних систем, які повинні базуватися 
на  нових методологіях. Здійснено огляд концепцій представників еконофізики, визначено при-
чини її ефективності як фундаменту при побудові нових інформаційних систем.  

In this work the necessity of creation of the information systems, based on new methodologies, is 
shown. A review of conceptions of econophysics representatives has been carried out, the reasons of 
its efficiency have been determined as foundation in construction of  novel information systems. 

Вступ 
В сучасних умовах розвитку соціально-

економічних систем інформаційні технології 
проникають, практично, в кожну з сфер люд-
ської діяльності. Вони дали можливість прива-
тним особам, фірмам і співтовариствам, що 
займаються підприємницькою діяльністю, 
ефективніше і творчо розв’язувати економічні 
й соціальні проблеми. 

Ось чому вивчення та систематизація інфо-
рмаційних технологій, особливості їх викорис-
тання в економічній сфері повинні бути в 
центрі уваги сучасних дослідників. 

За характером використання інформаційні 
системи поділяють на: 

1. Інформаційно-пошукові системи – про-
грамні системи для зберігання, пошуку і видачі 
інформації, яка цікавить користувача. 

До апаратно-програмних засобів реалізації 
даних систем можна віднести сховища і вітри-
ни даних (data warehouse), які містять певну 
аналітичну інформацію та  забезпечують її 
оперативне представлення в зручному для ко-
ристувача виді. Типовими представниками 
програмних продуктів цієї категорії є SAP 
Business Warehouse (SAP), Informatica, 1С під-
приємство, MS Access, Oracle, IBM, Sybase, а 
також універсальні CASE-інстументи (ErWin).  

2. Інформаційно-аналітичні системи – 
клас інформаційних систем, призначених для 
аналітичної обробки даних. 

Засобами реалізації є інструменти операти-
вної аналітичної обробки (On-Line Analytical 

Processing, OLAP) та системи підтримки прийн-
яття рішень (Decision Support Systems, DSS).  

OLAP-системи забезпечують вирішення бага-
тьох аналітичних задач: аналіз ключових показ-
ників діяльності, маркетинговий та фінансово-
економічний аналіз. До типових представників 
програмних продуктів цього класу відносять: 
Hyperion Essbase (Hyperion Solutions Corporation), 
Oracle OLAP (Oracle), MS Analysis Services 
(Microsoft), Business Objects (Business Objects), 
Cognos PowerPlay (Cognos), MicroStrategy.  

Клас аналітичних систем DSS включає мно-
жину різних продуктів для представлення кінце-
вих рішень аналітиків. Характерними приклада-
ми програмних продуктів даного класу є експер-
тні аналітичні системи LanFinance, які дозволя-
ють здійснити функції фінансового аналізу на 
основі спеціалізованих модулів, що реалізують 
певну методологію.     

3. Інформаційно-вирішувальні системи – 
системи, що здійснюють переробку інформації за 
певним алгоритмом.  

До них відносять засоби інтелектуального до-
бування даних (data mining), які забезпечують 
пошук корисної інформації у великих масивах 
даних за допомогою методів математичного ана-
лізу: фільтрації, дерева рішень, асоціативних 
правил, генетичних алгоритмів, нейронних ме-
реж, статистичного аналізу.  

Як правило, функції інтелектуального видо-
бування даних вбудовуються в OLAP-системи. 
Типові представники фірм-розробників: Hyperion 
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Essbase (Hyperion Solutions Corporation), Oracle 
Data Mining (Oracle), SAS (SAS Institute). 

Слід зазначити, що аналітичні інформаційні 
системи моделюють класичні розрахунки, спи-
раючись на статистичні дані. Експертні систе-
ми базуються на знаннях експертів, тому не 
можуть вийти за рамки побудованих продук-
ційних правил. Робота нейромережних техно-
логій є ефективною, якщо навчальна вибірка 
складається з великої кількості записів. Ново-
створені підприємства, фірми чи інші об’єкти 
такою статистикою не володіють. 

Усунення цих недоліків полягає у створенні 
нової методології, в якій необхідно замінити 
економічні розрахунки на математичні моделі 
міждисциплінарних досліджень, які в останні 
роки активно проводяться у світі. Вони дозво-
ляють співставити методи аналізу, сформулю-
вати єдиний понятійний апарат, порівняти 
конкретну науку з іншими сферами знань. Ши-
роке застосування на початку 1990-х років ме-
тодів, апробованих у фізиці для вивчення еко-
номічних явищ, привело до формування ново-
го наукового напрямку, який отримав назву 
«економічна фізика». 

Інтерес фізиків до економічних проблем ви-
кликаний двома обставинами. По-перше, нако-
пиченням великого масиву даних в економіці, 
особливо у фінансах, який міг би аналізуватися 
в різних аспектах. По-друге, існуванням фізич-
них понять і парадигм, такі як критичні явища, 
невпорядковані системи, системи з нелінійною 
динамікою, які дозволяють побудувати сферу 
економіки і фінансів з фізичної точки зору. 

Метою роботи є огляд передових методоло-
гій еконофізики, які можуть бути використані 
для створення нових інформаційних систем. 

 
Математичне моделювання.  
Одним з напрямків еконофізичних дослі-

джень є математичне моделювання процесів 
розвитку і еволюції, яке може призвести до 
побудови економічних систем за принципами 
точних природничих наук. Особливість цього 
напрямку полягає в тому, що фізичні і еконо-
мічні поняття не співставляються, а в економі-
ці використовуються методи математичного 
моделювання, які описують фізичні процеси. 

Даний вид досліджень використовує акаде-
мік РАН В.П. Маслов в книзі «Квантова еко-
номіка» [1]. Він вважає, що закони фінансових 
ринків у певні періоди часу підпорядковуються 
або лінійній, або нелінійній арифметиці, при-

чому закони нелінійної арифметики на деяких 
етапах рухають фінансовим ринком більш інтен-
сивно, ніж закони лінійної арифметики. В певні 
періоди відбуваються «фазові переходи» від од-
нієї арифметики до іншої. Найскладніші розра-
хунки зв’язані з перехідним періодом, коли одна 
частина суспільства живе за однією «арифмети-
кою», а інша - за іншою… 

Для автора лінійна арифметика є класичною 
теорією імовірності. При класичному розрахунку 
середнього математичного сподівання значення 
величини, отримується результат, який не відо-
бражає реального явища, оскільки моральні зби-
тки від програшу можуть неспіврозмірно пере-
вищувати задоволення від виграшу. Вводяться 
додаткові обмеження, на основі яких вибудову-
ється «нелінійна арифметика», згідно з якою ма-
тематичне сподівання обчислюється за іншими 
формулами, які суттєво відрізняються від класи-
чних. Система нелінійних рівнянь для прибутків 
безпосередньо переходить в аксіому Гіббса для 
квантової статистики. Крім того, грошові купюри 
підпорядковуються квантовій статистиці Бозе-
Ейнштейна.  

За допомогою квантової теорії рідини (а саме, 
ефекту фонтанування) автор зміг пояснити відомі 
ефекти в економіці (дефолт, пробій курсу акцій), 
які не в змозі спрогнозувати сучасна економічна 
теорія. 

У своїх працях автор багато уваги приділяє 
законам, що діють в економіці і фізиці. Але це 
швидше не співставлення явищ, а перевірка па-
раметрів явища на відповідність критеріям мате-
матичної моделі. Прикладом може бути робота 
[2], в якій пов'язуються імовірнісні поняття ент-
ропії, температури, вільної енергії, і гамільтоніа-
ну з системою ідентичних об'єктів, таким чином, 
що сучасні методи квантової статистики можуть 
застосовуватися в проблемах математичних фі-
нансів. 

 
Співставлення фізичних та економічних 
понять.  
Предметом вивчення цього напрямку еконо-

фізичних досліджень є властивості, закони, фун-
даментальні характеристики процесів в економіці 
та фізиці, які мають спільну основу. 

Прикладом фундаментальної теоретичної ро-
боти може бути книга авторів А.В.Мосейчук, 
В.А.Мосейчук «Вступ у реальну квантову еко-
номіку» [3]. В центрі вивчення – «Природа», під 
якою розуміється «гігантська самоорганізована 
система функціонально пов’язаних елементів 
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об’єктивної і суб’єктивної реальності, що утри-
муються вкупі силами, дія яких визначається 
детерміністичними та ймовірнісними закона-
ми. Кожен з елементів цієї системи, в тому чи-
слі й людина, повинен виконувати свою роль, 
підкоряючись загальним законам, які діють у 
системі». Центральним завданням є адекватне 
відображення природи у свідомості людей. 

Як відзначали Г.Стенлі та ін.: «Вчені, що 
займаються статистичною фізикою, встанови-
ли, що фізичні системи, які складаються з ве-
ликого числа взаємодіючих часток, підпоряд-
ковуються законам, незалежним від конкрет-
них умов. Цей прогрес був досягнутий в осно-
вному завдяки розвитку теорії подібності 
(scaling theory). Оскільки економічні системи 
також складаються з великого числа взаємоді-
ючих одиниць, ймовірно, що теорія подібності 
може бути застосована до економіки» [4]. Од-
нак, закони подібності можуть проявлятися 
лише при стійких потоках інформації. 

Професор Г.А.Бордовський [5] вважає, що 
гроші володіють всіма властивостями фізичних 
частинок, а саме: 
- існують в одиничних станах і складають 
множини; 
- неперервно рухаються і взаємодіють один з 
одним; 
- володіють певною енергією і міняють її при 
взаємодії; 
-можуть переходити одні в одних по певних 
законах; 
- складають поле, в якому розповсюджуються 
(поле фінансового обігу); 
- володіють своєю грошовою масою, яка 
пов’язана з їх енергією; 
- мають свої джерела, які випускають і погли-
нають грошові частинки. 

Побудовою динамічних моделей для відно-
сно простих ринкових економічних систем за-
ймається А.В.Кондратенко [6]. В якості дослі-
дження розглядаються системи, які складають-
ся з економічної підсистеми або просто еконо-
міки, з певним числом покупців і продавців, і її 
зовнішнього середовища з певними взаємодія-
ми між суб’єктами економіки і між економі-
кою і зовнішнім середовищем. В роботі автора 
припускається, що побудувати динамічну мо-
дель можна по аналогії з методом побудови 
теоретичних моделей фізичних систем, які 
складаються із системи взаємодіючих між со-
бою матеріальних точок, що знаходяться в об-
ласті дії зовнішніх сил або зовнішнього сере-

довища. Крім того, автор припускає, що рівняння 
руху, які отримані для фізичних систем – прото-
типів в координатному або фізичному просторі – 
є достатньо хорошим наближенням для рівнянь 
руху модельованих економічних систем в деяко-
му ціновому просторі. 

Незважаючи на різницю у властивостях коор-
динатного і цінового простору та властивостях 
економічної і фізичної системи, прийнятною ста-
ртовою позицією у вивченні динаміки економіч-
них систем є рівняння руху для фізичного прото-
типу, тобто вид рівнянь обох систем у своїх про-
сторах буде однаковий, хоча зміст параметрів і 
потенціалів у них буде зовсім різний. У фізиці 
допускається, коли одні і ті ж рівняння описують 
зовсім різні системи. Так, наприклад, рівняння 
гармонічного осцилятора описує рух як простого 
маятника, так і рух електромагнітної хвилі. Ін-
шими словами, формальна схожість рівнянь не 
означає тотожності самих систем, які вони опи-
сують. 

У фізиці накопичений величезний досвід роз-
рахунку фізичних систем різної міри складності з 
різними взаємодіями між членами системи і сис-
теми із зовнішнім середовищем. Можна спробу-
вати знайти спосіб використовувати ці досягнен-
ня для вирішення економічних проблем. В разі 
успіху відкрилася б можливість за допомогою 
комп'ютерних розрахунків фізичних моделей до-
сліджувати чисельний вплив різних як внутрі-
шніх, так і зовнішніх чинників на поведінку ко-
жного суб'єкта економіки і на результати діяль-
ності всієї системи в цілому. Теоретична еконо-
міка отримала б в свої руки щонайпотужніший 
інструмент для дослідження, порівняний за свої-
ми можливостями з тим, що дало свого часу фі-
зиці відкриття рівнянь руху відносно простих 
фізичних систем.   

Логіка досліджень така. На першому етапі при 
побудові фізичної моделі і виводі з перших 
принципів рівнянь руху для неї ми спочатку ро-
бимо всі наближення і допущення, які робляться 
при виведенні рівнянь руху у курсі теоретичної 
фізики Ландау і Ліфшица [7,8], потім отримуємо 
рівняння, які за формою схожі на фізичні рівнян-
ня і які розглядаються нами як стартове або по-
чаткове наближення для фізичної моделі еконо-
мічної системи. На другому етапі проводяться 
масовані розрахунки моделей, результати яких 
порівнюються з експериментальними даними, 
іншими словами, з даними емпіричної економіки. 
При цьому знаходяться оптимальні значення па-
раметрів і потенціалів моделі та оцінюються гра- 
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Рис.1. Ізоморфні структури динамічних мереж: а – фінансовий ринок (економічний об’єкт); б – кристалічне твер-
де тіло (фізичний об’єкт) 
 

ниці застосовності даного початкового набли-
ження. На третьому етапі з врахуванням ре-
зультатів розрахунку і експериментальних да-
них оцінюються зроблені припущення і знахо-
дяться точніші і адекватніші принципи оптимі-
зації і відповідні їм рівняння руху. 

В статтях Є.В.Шипіцина, В.В.Попкова, 
Д.Б.Берга [9,10], автори успішно застосували 
теоретичні методи фізики твердого тіла в ана-
лізі динаміки фінансових ринків. Кристалічне 
тверде тіло (типовий фізичний об’єкт) має точ-
но таку ж структуру своєї динамічної мережі, 
як і фінансовий ринок (типовий економічний 
об’єкт) (рис.1). Аналогічні і механізми функці-
онування двох мереж: електрони рухаються по 
кристалічному твердому тілу шляхом переска-
кування з одного атому на інший, а гроші і то-
вари переміщуються по фінансовому ринку за 
рахунок переходів від одного покупця чи про-
давця до іншого. 

Отже, динамічні мережі фінансового ринку 
і кристалічного твердого тіла ізоморфні один 
до одного.  

Кристалічна решітка твердого тіла предста-
вляє собою статичну мережу, а додавання до 
неї електронного газу «збуджує» цю мережу і 
перетворює з статичної в динамічну. 

Основними фундаментальними теоретичними 
моделями фізики твердого тіла є t-J-A модель. В 
рамках цієї моделі можливі тільки три різних 
електронних стани атома: 

↑↓ ,,0 ,  (1) 

що означають відповідно відсутність на ньому 
електронів і наявність одного електрона зі спіном 
«вниз» або «вверх». 

Виходячи з ізоморфізму динамічних мереж 
фінансового ринку і кристалічного твердого тіла, 
електрони зі спіном «вниз» або «вверх» можна 
співставити відповідно з грошима і товаром (під 
якими розуміють акції і валюту), а атоми зі спі-
нами «вниз» і «вверх» - з покупцями і продавця-
ми. З врахуванням проведеного вище співстав-
лення фізичних понять з економічними, дане 
твердження означає, що покупець – це суб’єкт 
фінансового ринку, в якого є гроші, а продавець 
– той, у кого є товар. 

Відмітимо, що перший з перерахованих еле-
ментів в (1) – атом без електронів (тобто суб’єкт 
фінансового ринку без грошей і товару) – можна 
вважати статичним елементом динамічної мережі 
(або пасивним учасником ринку), а останні два – 
атоми з електроном зі спіном «вниз» або «вверх» 
– вважати динамічними елементами мережі (або 
активними учасниками ринку). Збільшення кіль-
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кості електронів у розглядуваному кристаліч-
ному твердому тілі (прибуття на фінансовий 
ринок грошей і товару) приводить до «активі-
зації» пасивних учасників, тобто до зменшення 
числа статичних елементів динамічної мережі. 

Модель t-J-A характеризується трьома ос-
новними фізичними параметрами, кожному з 
яких можна дати економічну інтерпретацію: 
1. Обмінна енергія J – є характеристикою про-
цесу обміну електронами зі спіном «вниз» і 
«вверх» між двома атомами; чим більша вели-
чина J, тим легше і швидше відбувається об-
мін. На економічній мові параметр J можна 
інтерпретувати, як ступінь легкості і швидкості 
купівлі-продажу товару, тобто як ліквідність. 
2. Ширина W зони розкиду енергій – є харак-
теристикою безпорядку в кристалічній ґратці. 
Зауважимо, що електронний енергетичний рі-
вень атома еквівалентний сумарній енергії 
атома в двох його станах - ↓  і ↑ , а величи-

на W дорівнює різниці між максимальним 
(найвищим) і мінімальним (найнижчим) елект-
ронними енергетичними рівнями атомів роз-
глядуваного твердого тіла. Якщо тепер фізич-
ному поняттю «енергія» співставити економіч-
ну категорію «вартість», то електронний енер-
гетичний рівень атома можна інтерпретувати 
як сумарну вартість грошей і товару, яка може 
мати різне значення тільки за рахунок різної 
вартості товару, тобто в результаті коливань 
його ціни. Тоді параметр W фактично предста-
влятиме собою різницю між максимальною і 
мінімальною ціною товару, в результаті чого 
даний параметр можна інтерпретувати як сту-
пінь зміни ринкової ціни товару, тобто як во-
латильність. 
3. Електронна концентрація n (що змінюється 
в межах від 0 до 1) – представляє собою від-
ношення числа електронів у твердому тілі (Ne) 

до числа атомів у ньому (N): 
N
N

n e= .  

З економічної точки зору параметру n мож-
на дати подвійне взаємодоповнююче тлума-
чення. З одного боку, величина n – це відно-
шення сукупної кількості ресурсів фінансового 
ринку (тобто сумарного числа грошей і товару, 
які обертаються на ньому) до числа всіх учас-
ників цього ринку (як активних, так в пасив-
них), що дозволяє інтерпретувати її як концен-
трацію ресурсів. З іншого боку, на економічній 
мові параметр n можна назвати концентрацією 

активних учасників ринку (що є відношенням 
числа активних учасників ринку до повного чис-
ла учасників ринку), або коефіцієнтом динаміч-
ності сітки фінансового ринку (що показує, яка 
частина елементів динамічної сітки втягнута у 
взаємодію один з одним). 

 
Фрактальний аналіз як інструмент оцінки 
складних економічних ситем.  
Одним з напрямків еконофізики є фракталь-

ний аналіз структури фінансового ринку, який 
розглядає ринкові системи як нелінійні та дина-
мічні. Фрактали присутні всюди в нашому світі і 
грають істотну роль, у тому числі і в структурі 
фінансових ринків, які локально випадкові, але 
глобально детерміновані. Вченими розглядають-
ся методи фрактального аналізу ринків акцій, 
облігацій і валют, методи розрізнення незалеж-
ного процесу, нелінійного стохастичного проце-
су і нелінійного детермінованого процесу, дослі-
джується вплив цих відмінностей на призначені 
для користувача інвестиційні стратегії і способи 
моделювання. Такі стратегії і способи моделю-
вання тісно пов'язані з типом активів і інвести-
ційним горизонтом користувача.  

Аналіз показує, що загальний об’єм ринку має 
тенденцію до безкінечного росту: сумарний 
об’єм малих ринкових ніш може перевищувати 
сумарний об’єм великих ніш. Знаючи розташу-
вання «незайнятого» простору на ринку, можна 
«розташувати» там нових агентів з відповідним 
набором послуг і оборотом. При цьому буде 
отримана нова, густіша конфігурація ринкової 
структури. Така процедура може продовжуватися 
нескінченно. Практичний інтерес представляє 
здобуття густих, оптимальних за заповненням 
конфігурацій, розмір ніш яких варіюється у до-
пустимих межах. Сукупність однорідних агентів, 
що діють на ринку, описується розподілом чис-
лових значень їх характеристик. 

Відмінною особливістю фрактальних розподі-
лів є нескінченна дисперсія. Саме такою є стати-
стика біржових крахів і багатьох інших подій в 
економіці. 

Слід зазначити, що фрактальний аналіз здійс-
нюється не лише для фінансового ринку, а й для 
інших економічних систем, наприклад, ринку 
туризму. В основу аналізу покладено моделю-
вання фінансових та економічних процесів у 
фракталах згідно із змодельованою внутрішньою 
структурою туристичного ринку. 

У статті [11] розглядається методологія аплі-
кації методів фрактального росту кристалів у не-
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чіткому потенціальному полі атрактивності 
для прогнозування соціально-економічних 
процесів. Автором запропоновані методика 
побудови нечіткого потенціального поля при-
вабливості та методика модифікації та інтегра-
ції класичних методів фрактального росту: ди-
фузно обмеженої агрегації та «випадкового 
дощу» з теорією молекулярної динаміки. На-
ведено детальний опис та обґрунтування даних 
модифікованих моделей. Для моделі дифузно-
обмеженої агрегації (ДОА) показано, що вра-
хування елементів апарату молекулярної ди-
наміки, сили в’язкого тертя й обмежень в мо-
делі ДОА дозволяє адекватно описувати рух 
акреційованої частинки в нечіткому потенціа-
льному полі. Для моделі фрактального росту 
«випадковий дощ» показано, що методика вра-
хування декількох центрів кластеризації та ви-
значення ймовірності агрегації частинки до-
зволяють адекватно описувати рух акреційова-
ної частинки в нечіткому потенціальному полі. 

Також автор здійснює апробацію методоло-
гії при прогнозуванні геометричної структури 
населених пунктів.  

Стаття [12] присвячена методу сегментації 
для прогнозування соціально-економічних 
процесів згідно із запропонованими методоло-
гіями з метою визначення якісного та кількіс-
ного складу й обсягу послуг, що надаються 
сегменту, в залежності від побажань туристів 
та рекреантів. Інтегрування за об’ємом дозво-
ляє визначити середню кількість рекреантів і 
відповідно передбачити грошові потоки моде-
льованої системи. 

 
Моделювання поведінки людей.  
Французький фізик Жан-Філіпп Бушо [13] 

припускає, що глобальних економічних криз 
можна в майбутньому уникнути, якщо викори-
стовувати фізичні підходи до моделювання 
економічних процесів, змінивши при цьому 
систему мислення економістів і їх підготовку. 
Бушо стверджує, що в описі поведінки людсь-
ких мас повинні існувати деякі статистичні 
закономірності, подібно до законів ідеального 
газу, що виникають з хаотичного руху окремо 
взятих молекул. Для нього головна відмінність 
між моделюванням фізичних і економічних 
процесів полягає в різному підході цих двох 
наук до використання наукових концепцій, рі-
внянь і емпіричних даних, на яких це моделю-
вання базується. 

Одна з найбільш вдалих моделей в еконофізи-
ці була розроблена економістом Т.Лаксом і фізи-
ком М.Марчезі [14]. У ній представлено три гру-
пи учасників фондового ринку: реалісти, що ку-
пують акції при падінні їх котирувань нижче рів-
ня, визначеного довгостроковими чинниками; 
песимісти, що продають акції при підвищенні 
котирувань для фіксації прибутку; оптимісти, що 
купують акції при їх зростанні. Дана модель ба-
зується на уявленнях статистичної фізики про 
взаємодію часток під впливом внутрішніх чин-
ників системи. У моделі встановлюється ймовір-
ність переходів учасників ринку з однієї групи в 
дві інші, причому функції переходів визначають-
ся прибутками від використання фундаменталь-
них або технічних стратегій. Динаміка котиру-
вань залежить від співвідношень попиту трьох 
груп учасників. Згідно з даною моделллю, стабі-
льний стан ринку настає після значних коливань, 
коли скорочується число прибічників технічного 
аналізу – песимістів та оптимістів і зростають 
ряди прибічників фундаментального підходу – 
реалістів. 

Дана робота цікава тим, що задається питання 
моделювання поведінки людей у кризовій ситуа-
ції, адже паніка натовпу суттєво впливає на дія-
льність фінансових ринків у період кризи. 

Проте головна проблема всіх відомих еконо-
фізичних моделей полягає в тому, що об'єм гро-
шей приймається фіксованим. Для еконофізиків 
постулат про постійність енергії означає, що при 
операції змінюється кількість грошей у розпоря-
дженні кожного з її учасників, але не в економіч-
ній системі в цілому. Але насправді і в націона-
льній, і в світовій економіці має місце процес 
мультиплікації грошей в результаті кредитних 
операцій. 

 
Визначення інформації та енергії економі-
чної системи. 
 Економічна теорія безпосередньо стикається 

з поняттям «інформації» принаймні в трьох ви-
падках: по-перше, при вивченні вартості; по-
друге, при аналізі поняття ринкової ефективнос-
ті; по-третє, в теорії асиметричної інформації. 

У традиційній економічній теорії вартість ви-
мірює результат процесу виробництва, а процес 
виробництва є взаємодією енергії і інформації. 
Перша в ході цього процесу витрачається, пере-
ходить у новий стан, друга – використовується. 

Можна висловити припущення про енергети-
чний характер грошей, адже вони, з одного боку, 
є множиною зв’язків між товаровиробниками та 
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споживачами, а з іншого боку, - ресурсом, що 
забезпечує перерозподіл інших видів ресурсів 
(матеріальних, трудових). Гроші володіють 
властивістю мимоволі розширюватися і здатні 
перерозподіляти енергію в економіці, зокрема 
через фінансову систему і фінансовий ринок. 
Гроші як структура підлаштовуються під това-
рну масу в результаті процесу інфляції-
дефляції. Вони колапсують при погашенні ба-
нківських кредитів, а також у ході фінансових 
криз, коли мають місце неповернення кредитів 
і банкрутства.  

Приведене трактування грошей збігається з 
уявленням квантової механіки про хвильову 
функцію електрона. У квантовому стані елект-
рон поводиться як хвиля і відповідно вид енер-
гії з певною імовірністю знаходиться в якій-
небудь частині так званого хвильового пакету, 
тобто структури, що створена енергією. Хви-
льовий пакет може збільшуватися за рахунок 
розростання його структури, але при зустрічі з 
перешкодою в квантовому світі він здатний 
колапсувати, або «схлопуватись». У цьому ви-
падку «нарощена» електроном структура са-
моліквідується, а початкова енергія залишаєть-
ся. 

Другий випадок енерго-інформаційної вза-
ємодії, що вивчається в економічній науці, по-
в'язаний із поступанням інформації на ринки і 
її впливом на коливання об'ємів попиту і про-
позиції, а відповідно цін і валютних курсів. Тут 
потік даних визначає поведінка економічних 
суб'єктів. Їх дії приводять до ринкових коли-
вань, які можна інтерпретувати як флуктуації 
потенціальної енергії.  

Можливість інформаційної дії на стан фізи-
чної системи відзначав, наприклад, Б. Кадом-
цев [15]. 

У теорії асиметричної інформації аналізу-
ються наслідки нерівномірного розподілу ві-
домостей про перебіг економічних процесів 
між їх учасниками. Причому виявляється, що 
виробники та споживачі товарів і послуг мають 
різну інформацію про їх якість. З цього слідує, 
що ціна не є об'єктивним показником, а ринок 
не є ефективним механізмом порівняння ви-
трат і результатів на основі конкуренції. 

Наведені приклади енерго-інформаційної 
взаємодії дозволяють проаналізувати специфі-
ку трактування поняття «інформації», у тому 
числі в економічній науці. 

У квантовій фізиці, що вивчає мікросвіт, по-
няття «інформації» використовується для харак-
теристики взаємодії мікрочасток.  

В природничих науках розроблено два підхо-
ди до трактування інформації. Перший з них по-
лягає у визначенні кількості інформації на основі 
розрахунку частоти результатів конкретної події. 
У даному випадку інформація дорівнює логари-
фму з основою два імовірності здійснення події. 

Другий підхід пов'язує інформацію з поняттям 
«ентропії». Остання характеризує процес тепло-
обміну: передачу тепла від більш нагрітих тіл до 
менш нагрітих. Зростання ентропії означає на-
ближення системи до теплової рівноваги. Ентро-
пія визначається як імовірнісний стан системи, 
тобто здатність перебувати в якому-небудь з 
ймовірних станів. Тому формула розрахунку ен-
тропії схожа з формулою визначення кількості 
інформації. 

Зростання ентропії наближає систему до рів-
новажного стану, при якому вона характеризу-
ється однорідністю, а всі напрями її розвитку 
вважаються рівноімовірними. З точки зору ста-
тистичної фізики рівноважний стан означає від-
сутність порядку в системі. І навпаки, нерівно-
важним станом є її впорядкований рух. 

Для економіста рівновага означає такий стан 
системи, при якому її інформаційна насиченість 
мінімальна, а напрями розвитку не визначені. 

Вже багато років учені обговорюють можли-
вість використання поняття «ентропія» в еконо-
міці. Л. Вініарські ще в 1900 р. пропонував роз-
глядати золото, тобто гроші, як соціобіологічну 
енергію [16]. Г. Девіс в роботі 1941 р. намагався 
ввести поняття “Економічна ентропія” [17]. 

Поняття «інформації» та «ентропії» розгля-
дають Edward Jimenez, Douglas Moya у статті 
«Економіка: від теорії ігор та інформаційної тео-
рії до квантової механіки» [18]. Автори продемо-
нстрували можливість застосовування принципів 
квантової механіки, використовуючи інформа-
ційну теорію та теорію ігор.  

Використання принципів квантової механіки в 
теорії ігор та інформаційній теорії може відбува-
тися згідно таких причин: 
1) формулювання ентропії (міри хаотичності ін-
формації), використовуючи матрицю густини 
квантової механіки; 
2) бездоганної аналогії між кореляційною рівно-
вагою, що міститься всередині області теорії ігор 
і заплутаності, яка існує усередині області кван-
тової інформації; 
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3) розгляд загальної теорії прийняття рішень, 
як наслідок квантових ймовірностей, оскільки 
основи теорії ігор є частково зосередженими в 
теорії ймовірності; 

Автори показали, що існує відношення між 
кількістю інформації і енергією системи. 

2

2

2
4
πσ

SI m
∆

−=∆ ,    (2) 

що виражається через варіацію інформації 
mI∆ та варіацію дії S∆ . Згідно з (2) варіація 

інформації приводить до варіації дії. При зме-
ншенні середньої інформації генерується маса, 
оскільки дуже мале зменшення інформації ви-
робляє величезні кількості енергії.  

Отримані результати автори пропонують 
використовувати в квантовій теорії ігор для 
досягнення рівноваги Неша (максимізації ко-
рисності). 

 
Висновки 
В статті наведено огляд концепцій предста-

вників економічної фізики, здійснено співстав-
лення фундаментальних понять економіки і 
фізики, виявлено причини ефективності еко-
нофізики, а також описано види моделей, що 
використовуються при аналізі економічних 
систем. 

Наведені методології відкривають широкі 
перспективи для наукових досліджень, які мо-
жуть стати фундаментом передових інформа-
ційних систем. 
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тизации  социально-экономических  структур (об-
зор) 

В работе рассмотрена необходимость создания 
информационных систем, которые должны базиро-
ваться на новых методологиях. Осуществлен обзор 
концепций представителей эконофизики, определены 
причины ее эффективности как фундамента при по-
строении новых информационных систем. 
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ОБЗОР  СУЩЕСТВУЮЩИХ  МЕТОДОВ  СИНТЕЗА  РЕЧИ                         
ПО ПЕЧАТНОМУ  ТЕКСТУ  (TTS) 

Качественный синтез языка по тексту является актуальной задачей современности.  В ста-
тье рассмотрено области применения языкового синтеза, ограничения, которые налагаются на 
синтез языка, а также приведен обзор существующих методов синтеза, их преимуществ и не-
достатков. Сделан вывод о возможном способе реализации системы синтеза языка, который не 
отличается от человеческого. 

Qualitative Text-to-Speech synthesis on the text is urgent task of our time. The article deals with 
the scope of speech synthesis, restrictions on it and an overview of existing speech synthesis methods, 
their advantages and disadvantages. The conclusion was made on possible way of implementation of 
Text-to-Speech synthesis system with the quality of synthesized speech is not distinct from human. 

Введение 
С развитием уровня техники растут и требо-

вания возлагаемые на нее. Все большие воз-
можности существующих компьютерных тех-
нологий порождают все большие потребности 
конечных пользователей, а именно увеличива-
ют требования к самой технике, к быстродейст-
вию и функциональности, которая является 
важнейшим из требований к современным сис-
темам.  

Разрабатываемые на сегодняшний день сис-
темы способны не только выполнять различные 
операции по вычислению и обработке инфор-
мации, но и производить ее распознавание и 
восстановление по исходным (начальным) дан-
ным. В последнее время такие системы поль-
зуются огромным интересом не только в науч-
ной, но и в практических областях деятельно-
сти людей. Одной из актуальных задач данных 
систем является синтез речи.   

Синтезом речи называется процесс восста-
новления формы речевого сигнала по его пара-
метрам. 

Основными средствами воспроизведения 
динамически меняющейся текстовой информа-
ции в голосовых приложениях являются: 

CDS (Common Data Speaker) — использова-
ние голоса (как правило, профессионального 
диктора). Диктор записывает определенный на-
бор слов, из которых справочная автоматически 
формирует предложения. Это своеобразная 
библиотека предварительно записанных звуко-

вых фрагментов, используемая при озвучива-
нии динамической информации: даты, времени, 
валюты и другой быстроменяющейся инфор-
мации. При этом обычно звуковые фрагменты 
записываются в контексте фраз, где они будут 
использоваться, что обеспечивает интонацион-
ную согласованность и естественность звуча-
ния составной фразы. 

TTS (Text-To-Speech) — использование син-
тетического голоса «робота», который анализи-
рует текст, а затем озвучивает его. Как правило, 
эта технология применяется для озвучивания 
динамически изменяемой информации, такой 
как состояние лицевого счета, текущее время 
или курс валюты. Современные достижения в 
области синтеза речи позволяют существенно 
сэкономить на процессе разработки голосового 
приложения и звукозаписи при обеспечении 
достаточно высокого качества синтезируемой 
речи. 

Синтез речи по тексту может быть исполь-
зован в технике связи, в информационно-
справочных системах, для помощи людям с на-
рушениями опорно-двигательного или зритель-
ного аппаратов, выдачи информации о техно-
логических процессах, в военной и космиче-
ской технике, в робототехнике.  В перспективе 
разработка высококачественных систем синтеза 
речи по тексту является необходимым шагом в 
направлении более тесного общения человека с 
компьютером. В целом речевой синтез может  
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Рис. 1. Общий вид синтезатора речи по тексту 
 

потребоваться во всех случаях, когда получате-
лем информации является человек. 

На рис. 1 представлен общий вид 
синтезатора речи по тексту. Он состоит из 
модуля естественно-языковой обработки (NLP, 
Natural Language Processing), который 
предназначен для получения фонетической 
транскрипции текста, определения интонации и 
темпа речи, а также модуля цифровой 
обработки сигнала (DSP, Digital Signal 
Processing), который преобразует полученную 
символьную информацию непосредственно в 
речь [1]. 

 
Ограничения на синтез речи 
Cуществуют различные методы синтеза 

речи. Выбор того или иного определяется 
различными ограничениями. Можно выделить 
4 вида ограничений, которые влияют на выбор 
того или иного метода речевого синтеза.  
Задача 
Возможности синтезированной речи зависят 

от области назначения ее применения. Когда 
необходимо произносить ограниченное число 
фраз (и их произнесение не меняется линейно), 
необходимый речевой материал просто 
записывается на носитель информации.  
Голосовой аппарат человека 
Все системы синтеза речи должны 

генерировать на выходе речевую волну, 
которая не явлется произвольным сигналом. 
Чтобы получить речевую волну определенного 
качества, сигнал должен пройти путь от 
источника в речевом тракте, который 
возбуждает артикуляторные органы, 
действующие как изменяющиеся во времени 
фильтры.  

Артикуляторные органы также накладывают 
ограничения на скорость изменения сигнала. 
Они выполняют функцию сглаживания: 
гладкого сцепления отдельных базовых 

фонетических единиц в сложный речевой 
поток.  
Структура языка 
Ряд возможных звуковых сочетаний опреде- 

ляется природой той или иной языковой 
структуры. Было обнаружено, что единицы и 
структуры, используемые лингвистами для 
описания и объяснения языка, могут также 
использоваться для характеристики и 
построения речевой волны. Таким образом, при 
построении выходной речевой волны 
используются основные фонологические 
законы, правила ударения, морфологические и 
синтаксические структуры, фонотактические 
ограничения.  
Технология 
С приходом интегральных сетевых 

технологий с постоянно возрастающими 
возможностями стало возможно построение 
мощных, компактных, недорогих устройств, 
действующих в реальном времени. Этот факт, 
вместе с основательными знаниями алгоритмов 
синтеза речи, стимулировал дальнейшее 
развитие систем синтеза речи и переход их в 
практическую жизнь, где они находят широкое 
применение. 

 
Методы синтеза речи по тексту 
Речевые синтезаторы принято делить на два 

типа: с ограниченной и неограниченной сло-
варной базой. В синтезаторах с ограниченным 
словарем речь хранится в виде отдельных слов 
или предложений, которые выводятся в опре-
деленной последовательности в процессе син-
теза речевого сообщения. Речевая база в систе-
мах такого типа произносится диктором зара-
нее, а затем преобразуется в цифровую форму с 
использованием различных методов кодирова-
ния, для уменьшения необходимого объема для 
ее хранения на носителе. 
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На сегодняшний день в сфере синтеза речи 
можно выделить три основные группы методов 
[3], [4]: 
1) параметрический синтез; 
2) конкатенативный, или компиляционный 

синтез; 
3) синтез речи по правилам. 

Каждый из подходов характеризуется нали-
чием ряда достоинств и недостатков.  
Параметрический синтез 
Параметрический синтез речи является ито-

говой операцией в вокодерных (вокодер  — 
устройство синтеза речи на основе произволь-
ного сигнала с богатым спектром) системах, где 
речевой сигнал представлен набором непре-
рывно изменяющихся во времени параметров. 
Данный метод речевого синтеза целесообразно 
использовать в случаях, когда набор текстовых 
сообщений ограничен и редко подвержен изме-
нению. К достоинствам данного метода отно-
сится возможность записать речь для любого 
языка и любого диктора. В зависимости от сте-
пени сжатия информации в параметрическом 
представлении качество синтезируемой речи 
может достигать очень высокого уровня.  

Недостатком такого подхода является не-
возможность применять параметрический син-
тез для заранее не заданных сообщений. 
Компиляционный синтез 
Компиляционный синтез сводится к состав-

лению сообщения из предварительно записан-
ного словаря исходных элементов синтеза. 
Очевидно, что содержание синтезируемых со-
общений фиксируется объёмом словаря. Как 
правило, число единиц словаря не превышает 
нескольких сотен слов.  

Основная проблема в компилятивном синте-
зе — объёмы памяти для хранения словарной 
базы. Для решения этой проблемы используют-
ся разнообразные методы сжатия/кодирования 
речевого сигнала.  

Компилятивный синтез имеет широкое 
практическое применение. За рубежом разно-
образные устройства (от военных самолётов до 
бытовых устройств) оснащаются системами ре-
чевого ответа. 
Синтез речи по правилам 
Полный синтез речи по правилам (или син-

тез по печатному тексту) обеспечивает управ-
ление всеми параметрами речевого сигнала и, 
таким образом, может генерировать речь по за-
ранее неизвестному тексту. В этом случае па-
раметры, полученные при анализе речевого 

сигнала, сохраняются в памяти так же, как и 
правила соединения звуков в слова и фразы. 
Синтез реализуется путем моделирования рече-
вого тракта, применения аналоговой или циф-
ровой техники. Причём в процессе синтезиро-
вания значения параметров и правила соедине-
ния фонем вводят последовательно через опре-
делённый временной интервал, например 5-10 
мс. Метод синтеза речи по печатному тексту 
(синтез по правилам) базируется на запрограм-
мированном знании акустических и лингвисти-
ческих ограничений и не использует непосред-
ственно элементов человеческой речи. В сис-
темах, основанных на этом способе синтеза, 
выделяется два подхода. Первый подход на-
правлен на построение модели речепроизводя-
щей системы человека, он известен под назва-
нием артикуляторного синтеза. Второй подход 
— форматный синтез по правилам. Разборчи-
вость и натуральность таких синтезаторов мо-
жет быть доведена до величин, сравнимых с 
характеристиками естественной речи. 

Синтез речи по правилам с использованием 
предварительно запомненных отрезков естест-
венного языка — это разновидность синтеза 
речи по правилам, которая получила распро-
странение в связи с появлением возможностей 
манипулирования речевым сигналом в оцифро-
ванной форме. В зависимости от размера ис-
ходных элементов синтеза выделяются сле-
дующие виды синтеза: 

− микросегментный (микроволновый); 
− аллофонический; 
− дифонный; 
− полуслоговый; 
− слоговый; 
− синтез из различных единиц произволь-

ного размера. 
Обычно в качестве таких элементов исполь-

зуются «полуслоги» — сегменты, содержащие 
половину согласного и половину примыкающе-
го к нему гласного. При этом можно синтези-
ровать речь по заранее не заданному тексту, но 
трудно управлять интонационными характери-
стиками.  

Качество такого синтеза не соответствует 
качеству естественной речи, поскольку на гра-
ницах сшивки дифонов часто возникают иска-
жения.  

Компиляция речи из заранее записанных 
словоформ также не решает проблемы высоко-
качественного синтеза произвольных сообще-
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ний, поскольку акустические и просодические 
(длительность и интонация) характеристики 
слов изменяются в зависимости от типа фразы 
и места слова во фразе. Это положение не ме-
няется даже при использовании больших объе-
мов памяти для хранения словоформ. 

 
Проблемы синтеза речи 
На основе анализа существующих методов, 

можно сделать вывод о наличии проблем в об-
ласти синтеза речи [5]: 
1) искусственность речи; 
2) отсутствие эмоциональной нагрузки; 
3) низкая помехоустойчивость синтезирован-

ной речи. 
Проблема искусственности речи заключает-

ся в том, что, несмотря на кажущееся качество 
произношения текста речевыми синтезаторами, 
такая речь тяжела для восприятия и понимание 
человеком. В основу технологии речевого син-
теза положено использование заранее записан-
ной фонетической базы и слова формируются с 
помощью статистического расчёта по принципу 
максимального правдоподобия фонетической 
сочетаемости, а пробелы и недочеты фильтру-
ются человеческим мозгом. То есть качествен-
ный синтезатор с хорошо подобранной фонети-
ческой базой может восприниматься на слух в 
течение 10-15 минут, после чего синтезируемая 
речь перестает быть понятной. Это связано с 
тем, что для прослушивания синтезируемой ре-
чи человек использует дополнительные центры 
обработки головного мозга, и мозг просто уста-
ет. Таким образом, головной мозг не воспри-
нимает синтезированную речь как естествен-
ную, которая сразу обрабатывается в речевом 
центре. Подобный эффект сравним с изучением 
иностранного языка.  

Второй проблемой в области синтеза речи 
является отсутствие эмоциональной нагрузки, 
то есть личного восприятия произносимого 
текста читателем. При чтении текста челове-
ком, он, поневоле, пропускает смысл воспроиз-
водимого через себя, и в интонациях и нюансах 
чувствуется его отношение к прочитанному. 
Современные программы этого не могут, одна-
ко самые передовые из них пытаются имитиро-
вать интонацию путем модуляции тембра, дли-
тельности фонем и пауз. Но данная реализация 
является лишь подражанием, в связи с чем мозг 
быстро устает исправлять огрехи воспроизве-
дения, и слушатель теряет нить повествования.  

Очевидно, что для решения этой задачи тре-
буются методы из области теории искусствен-
ного интеллекта для «извлечения смысла» из 
воспроизводимого текста. Поэтому синтезато-
ры, учитывающие смысл воспроизводимого 
текста должны строиться с учётом результатов 
междисциплинарных исследований. 

Третья проблема — низкая помехоустойчи-
вость синтезированной речи. Как показали и 
показывают эксперименты, достаточно наличие 
лишь слабого источника шума, чтобы слуша-
тель перестал воспринимать смысл текста, вос-
производимого речевым синтезатором. Объяс-
нение этому также находится в области нейро-
физиологии. Так как для обработки синтезиро-
ванной речи головной мозг использует допол-
нительные центры, то при наличии посторон-
него шума, разговора или необходимости вы-
полнения слушателем какой-то работы, мозг 
просто не справляется, и человек перестает по-
нимать смысл произносимого. Эффект помех 
существенно ограничивает возможности при-
менения синтезатора в реальных условиях тех-
ногенных и природных шумов [6]. 

 
Выводы 
Подводя итог можно сказать, что разработка 

синтезатора речи по печатному тексту, способ-
ного воспроизводить речь не отличимую от че-
ловеческой является актуальной задачей.  

Одним из вариантов ее решения может стать 
создание некоего гибридного алгоритма рече-
вого синтеза, учитывающего все достоинства и 
минимизирующего недостатки каждого из опи-
санных методов. 
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Якісний синтез мови по тексту — є актуальною 
задачею сучасності. У статті розглянуто області за-
стосування мовного синтезу, обмеження, що накла-
даються на синтез мови, а також наведено огляд іс-
нуючих методів синтезу, їх переваг і недоліків. 
Зроблено висновок про можливий спосіб реалізації 
системи синтезу мови, яка не відрізняється від люд-
ської. 
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