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кафедра електронних обчислювальних машин

КОНТРОЛЕР КЕРУВАННЯ КРОКОВИМИ ДВИГУНАМИ
© Бачинський Р.В., 2013
Представлено універсальний контролер крокових двигунів, побудований на основі
програмованої системи на кристалі, з мінімальним використанням зовнішніх компонент.
Це дає змогу будувати дешеві контролери крокових двигунів для різного застосування.
Ключові слова: кроковий двигун, програмований мікроконтролер, контролер.
The proposed article demonstrates how to use the PSoC microcontroller to build the
universal stepping motor controller with minimal number of external components. It allows
build cost effective solution for many applications.
Key words: step motor, programmable system on chip, microcontroller.
Вступ
Крокові двигуни постійного струму є безколекторними двигунами, які характеризуються
високою надійністю і тривалим терміном експлуатації. Проте, на відміну від звичайних щіткових
електродвигунів постійного струму, такі двигуни потребують складних пристроїв керування, які
забезпечують необхідні фазові комутації. Значний ріст продуктивності сучасних мікроконтролерів
уможливив використовувати їх для побудови систем керування кроковими двигунами.
Крокові двигуни використовуються, за необхідності, у точному позиціонуванні і керуванні
швидкістю обертання у системах, де швидкість і момент крокового двигуна є достатніми. Порівняно із
звичайними колекторними двигунами, в яких момент зростає із зростанням швидкості обертання, в крокових двигунах момент є вищим за малих швидкостей обертання і зменшується за зростання швидкості.
Крім того, максимальна швидкість обертання крокових двигунів є меншою, ніж колекторних, що
зменшує максимальне значення коефіцієнта редуктора та збільшує момент під час його використання.
Огляд літературних джерел
Сучасні контролери крокових двигунів містять різні компоненти для забезпечення керування та
зворотного зв’язку контролера та двигуна [1]. Деякі реалізації є гнучкішими [2] та використовують
мікроконтролери з великими функціональними можливостями для зменшення кількості зовнішніх
компонент. Проте вони не забезпечують повністю необхідні можливості з керування двигунами, такі як:
розгін та сповільнення ротора, швидке та повільне затухання магнітного поля статора тощо. Тому виникла необхідність у створенні нового контролера крокових двигунів з розширеною функціональністю.
Постановка задачі
Для забезпечення необхідної функціональності та гнучкості контролер керування кроковим
двигуном має відповідати таким параметрам:
Напруга живлення для Н-подібного моста
20 V
Інтерфейс з ПК
RS232
Можливість позиціонування ротора
+
Можливість встановлення прискорення ротора
+
Можливість встановлення сповільнення ротора
+
Можливість встановлення швидкості обертання ротора
+
Підтримка повно-, пів-, мікрокрокового режимів
+
Описання принципів керування кроковими двигунами
Крокові двигуни є синхронними електричними двигунами. Це означає, що збалансована позиція
ротора визначається магнітним полем статора. Коли статор змінює магнітне поле, ротор намагається
зайняти відповідну збалансовану позицію. Це означає, що необхідно сформувати правильний напрямок
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і співвідношення струмів у котушках статора для забезпечення необхідного магнітного поля. Існує
кілька режимів функціонування крокових двигунів: повнокроковий, півкроковий та мікрокроковий.
У повнокроковому режимі застосовуються два підходи до керування ротором. Під час використання
першого підходу тільки одна фаза (одна котушка) увімкнена у певний момент часу (ротор займає
позиції напроти котушок статора), що не дає можливості досягнути максимального моменту. За другого
підходу одночасно використовуються обидві котушки статора, що забезпечує на 40 % більший
обертальний момент, ніж у попередньому випадку (ротор займає позиції між полюсами статора).
Півкроковий режим – це комбінація двох підходів повнокрокового режиму, що забезпечує у 2 рази
більшу кількість кроків, ніж у повнокроковому режимі. Півкроковий режим не забезпечує
максимальний обертальний момент. У мікрокроковому режимі струм у котушках статора змінюється
малими кроками, що забезпечує поділ великих кроків на дрібніші. Коли включені дві фази статора і
струм в різних котушках є різним, позиція ротора визначається співвідношенням струмів. Зміна
співвідношення струмів у різних котушках дає змогу отримати певну кількість мікрокроків в одному
повному кроці ротора. Цей режим вимагає використання складних схем керування.
Вибір способу керування струмом у котушках статора
Оскільки для забезпечення високої швидкості обертання ротора та високого обертового моменту
при цьому контролер повинен забезпечити високу швидкість наростання струму у котушках статора,
було обрано імпульсний режим керування Н-подібним мостом, який використовується для подання та
переключення напрямку струму у котушках. Використання імпульсного регулятора забезпечує швидке
наростання струму у котушках статора за невеликих апаратних затрат на реалізацію схеми регулювання. Крім того, такий підхід забезпечує постійний момент незалежно від коливань напруги живлення.
Це дає змогу використовувати дешеві, нестабілізовані джерела живлення. Для підвищення швидкості
наростання струму використовуються джерела живлення, які забезпечують напругу, у кілька разів вищу
від номінальної робочої напруги на котушках. Середня напруга та струм підтримуються керуванням
шпаристості керуючих імпульсів. Для забезпечення зворотного зв’язку до кола котушок статора
включаються резистори, напруга на яких пропорційна до струму у котушках. Це значення порівнюється
за допомогою компаратора з бажаним значенням, яке задається за допомогою ЦАП, і за результатами
порівняння котушка або підключається, або відключається від джерела живлення. Це забезпечує
бажаний струм у котушках статора і відповідно бажане магнітне поле.
Швидке та повільне зменшення індукованого струму
Крім забезпечення швидкого наростання струму у котушках статора, необхідно забезпечувати
швидкий спад струму після відключення котушок від джерела живлення, оскільки протікання струму
через котушку не може припинитись миттєво після відключення джерела через виникнення ЕРСсамоіндукції. Використовуючи транзистори як перемикачі, необхідно увімкнути дві пари шунтуючих
діодів в Н-подібний міст для забезпечення провідності в обох напрямках. Одна пара використовується
для розсіяння індукованої енергії під час протікання струму через котушку в одному напрямку, а інша
пара – протіканні струму у зворотному напрямку. На рис. 1, а зображено приклад увімкнення
перемикачів та напрямок протікання струму за підключення котушки статора до джерела живлення
(фаза наростання струму). На рис. 1, b зображено напрямок індукованого струму за відключення
котушки від джерела та за замикання ключа SW1. Струм протікає через SW1 та діод VD3, при цьому на
котушці буде низький рівень напруги, який дорівнює сумі напруг на діоді та на ключі. Оскільки напруга
на котушці мала, то й швидкість зміни індукованого струму також буде малою і, як результат, спад
магнітного поля буде також відбуватись повільно. Це означає, що статор створює небажане магнітне
поле, яке сповільнює ротор. Цей ефект заважає нормальному функціонуванню двигуна на високих
швидкостях. На рис. 1, с зображено протікання індукованого струму за відключення котушки від
джерела та за розмикання усіх ключів. Струм протікає через діоди VD2 та VD3 до джерела живлення.
При цьому напруга на котушці дорівнюватиме сумі напруг джерела живлення та напруг зміщення на
двох діодах, що забезпечує швидкий спад струму та магнітного поля. Проте такий підхід може
індукувати значні коливання струму у навантаженні. Тому виправданим є застосування комбінованого
підходу, який поєднує переваги вищеописаних методів зменшення індукованого струму. Під час використання комбінованого методу період відключення котушки від джерела розбивається на дві частини:
в першій використовується швидкий метод зменшення індукованого струму, а в другій – повільний.
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Рис. 1. Протікання струму через котушку статора за підключення до джерела живлення (а);
за повільного спаду індукованого струму (b); за швидкого спаду індукованого струму (с)

На рис. 2 зображено діаграму зміни струму під час використання комбінованого методу
зменшення індукованого струму.

Рис. 2. Зміна струму під час використання комбінованого методу
зменшення індукованого струму

Програма керування для мікроконтролера
Програмне забезпечення мікроконтролера складається з таких частин:
• підпрограми зв’язку з ПК;
• аналізатора команд від ПК;
• підпрограми керування швидкістю обертання;
• підпрограми позиціонування ротора.
Підпрограма зв’язку з ПК забезпечує отримання даних та буферизацію даних від ПК і являє
собою обробник переривань від комунікаційного блока RS232.
Аналізатор команд від ПК аналізує отримані від ПК дані, перетворює їх на команди та
передає їх в підпрограму керування двигуном.
Підпрограма керування швидкістю обертання забезпечує коректне прискорення та гальмування ротора двигуна.
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Підпрограма позиціонування ротора забезпечує обертання ротора або в безперервному
режимі, або на визначену кількість кроків.
На рис. 3, a зображено блок-схему алгоритму керування швидкістю обертання ротора.
На рис. 3, b зображено блок-схему обробника переривань, який забезпечує зміну позиції
ротора. Цей обробник перевіряє значення змінної ‘Skip‘, яка використовується для зменшення
мінімальної частоти функціонування, і якщо це значення не дорівнює нулю, воно зменшується, а
ротор залишається на місці. Якщо це значення дорівнює нулю, ротор змінює свою позицію на один
крок, а змінна ‘Skip‘ ініціалізується певним значенням. Позиція ротора змінюється зміною значень
ЦАП, які задають струм (і магнітне поле відповідно) через котушки статора. Це робиться
процедурами ‘Update phase switching’ та ‘Load new DAC value’. При цьому збільшується змінна, яка
містить кількість зроблених кроків. Якщо ротор зробив необхідну кількість кроків, обробник
ініціалізує необхідні змінні та відключає невикористовувані у стані спокою модулі.

Pcur − P < Pacc

a = -a0

v < vmax

Pcur + +

Pacc = Pcur

a = -a0

MotorBusy () & Pcur = P

SetMotorBusyFlag ()

P = Pcur + Pacc

ClearStopCmd ()

ClearMotorBusy ();
SetMotorFinish();

v = v+a
v<vmin

v >vmax

P = 0;
DisableCmpInt ();

v = vmin

DisableTimerInt ();

v = vmax , a = 0,
Pacc = Pcur

Рис. 3. Алгоритм зміни швидкості обертання (а); алгоритм керування у мікрокроковому режимі (b)
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Програма керування та налаштування контролера крокових двигунів
Для передачі команд контролеру крокових двигунів була створена спеціальна програма для
ПК, яка працює у середовищі ОС Windows. Програма дає змогу передавати команди на початок
обертання вправо, вліво та зупиняти обертання ротора. Крім того, можна встановлювати такі
параметри обертання ротора, як: режим роботи (повно-, пів-, мікрокроковий режими), кількість
кроків (0 – для безперервного обертання, n – для обертання ротора на n-кроків), прискорення для
виходу на задану швидкість обертання, максимальну швидкість обертання та тривалість
сповільнення ротора. Програма дає можливість вибрати COM-порт на ПК, до якого підключений
контролер крокових двигунів. Зовнішній вигляд програми зображено на рис. 4.

Рис. 4. Програма керування контролером крокового двигуна

Висновки
Подано контролер крокових двигунів, що ґрунтується на використанні програмованого
мікроконтролера, який містить на кристалі цифрові та аналогові блоки, що дає змогу виконувати
частину функцій керування двигуном без втручання процесора. Розроблений контролер реалізує
повнокроковий, півкроковий та мікрокроковий режими функціонування двигуна, а також уможливлює встановлення ротора у визначену позицію, задання швидкості обертання ротора, а також
його прискорення та сповільнення. Розроблений контролер може бути використаний для керування
різними кроковими двигунами та застосовуватись для виконання різних завдань.
1. William H. Yeadon, Alan W. Yeadon Handbook of Small Electric Motors // McGraw-Hill, 2001.
2. Victor Kremin Stepper Motor Driver for Smart Gauges // http://www.cypress.com/?rID=2638 (AN2197).
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Розроблено систему, за допомогою якої здійснюється обробка даних з багатьох
серверів, кожен з яких надає певний сервіс. У результаті трансформації та змішування даних і представлення їх в іншому форматі отримують повністю новий сервіс,
мета якого – вдосконалити роботу з соціальними мережами. Система може легко
масштабуватись завдяки підходу до розробки, що ґрунтується на поєднанні малопов’язаних модулів.
Ключові слова: веб-сервери, веб-сервіси.
System which is developed, provides possibilities for process data from many servers,
each one gives his service. In results of transformation and mix of data, and representation
they in new format, system gives us new service. The main purpose of that system is
optimization work process in social networks. The system cans easy growth up through using
programming methodology, which based on weakly bound modules.
Key words: web-servers, web-services.
Вступ
Невеликий (за історичними мірками) термін існування “світової павутини” WWW (World
Wide Web, або просто Web) показав її ефективність та популярність у великої кількості користувачів. Це стало стимулом для розвитку Web-орієнтованих концепцій і технологій, які розширюють
можливості користувачів. Масове впровадження і використання цих технологій викликало якісні
зміни, які можна оцінювати як появу нових “версій” Web, наприклад, Web 2.0.
Стан задачі
Нові компоненти Web, з новими можливостями і застосуваннями надають Web нової якості.
До них належать:
1. Web-сервіси.
Web-сервіси (Web-служби) – це мережеві додатки, доступні за протоколом HTTP, які
використовують формати даних (RPC, SOA і подібні), що ґрунтуються на XML.
2. Web-синдикація.
Одночасне поширення інформації, зокрема аудіо та відео, на різні сторінки або Web-сайти,
як правило, з використанням технологій RSS або Atom.
3. Mash-up.
Web mash-up (дослівний переклад – “змішування”) – сервіс, який повністю або частково
використовує як джерела інформації інші сервіси, надаючи користувачу нову функціональність. У
результаті такий сервіс може ставати також новим джерелом інформації для інших Web mash-upсервісів. У такий спосіб утворюється мережа залежних один від одного сервісів, інтегрованих один
в інщий [1].
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4. Мітки (теги).
Ключові слова, що описують цей об'єкт або зараховують його до якоїсь категорії, – це свого
роду мітки, які присвоюються об'єкту, щоб визначити його місце серед інших об'єктів. З поняттям
“міток” тісно пов'язане поняття “фолксономії” – терміна, про який заговорили саме у зв'язку із
зростанням сервісів Web 2.0, таких як Flickr, del.icio.us та Wink.
5. Розумні (динамічні) помічники.
Використовуються технології, які дають змогу під час користування сторінкою сайту
надавати користувачеві потрібну інформацію, враховуючи його або загальний досвід користування
цим сайтом.
6. Соціалізація.
Використання розробок, які дають можливість створювати співтовариство. До поняття
соціалізації сайту можна також включити можливість індивідуальних налаштувань сайту і створення персональної зони (особисті файли, зображення, відео, блоги) для користувача, що дає
можливість йому відчути свою унікальність.
З огляду на те, що сьогодні інформаційні технології використовуються фактично в усіх
сферах і галузях людської діяльності, виникає проблема організації інформації. Оскільки її обсяг
може бути дуже великим, людині важко сприйняти увесь потік у повному обсязі. Розглянемо
ситуацію, коли один користувач отримує певні дані з різних серверів. У такому випадку йому
потрібно вручну генерувати запити до кожного сервера. Очевидно, що це незручно, вимагає доволі
багато часу, тому актуальним є питання вдосконалення цього процесу.
Вдосконалення повинно стосуватись організації спільної роботи усіх серверів, з якими
працює користувач. Коли дані з усіх серверів будуть сформовані в інше (зручне) подання, це дасть
змогу отримати нову функціональність.
З глобальної точки зору, кожен з серверів надає свій сервіс, поєднання яких уможливлює
створити новий інноваційний сервіс. Така багатосерверна система керуватиметься одним центральним сервером, який розподілятиме завдання, керуватиме завантаженістю та агрегуватиме отримані
дані в спеціальний (в контексті інноваційного сервісу) формат їх подання.
Найкращим підходом для реалізації цієї пропозиції буде використання сервісу mash-up. Цей
підхід об’єднає багато серверів, використовуючи лише їх відкриті інтерфейси.
Постановка завдання
Система, що пропонується, буде корисною насамперед для користувачів, які підтримують
зв'язок з різними групами інших користувачів. Як відомо, соціальні мережі широко використовуються для рекламування, розповсюдження інформації, пошуку нових клієнтів. Отже, це може
бути корисним як для корпоративних, так і для звичайних користувачів. Підхід, що пропонується,
уможливить зекономити час, значно зменшити кількість дій, які виконує користувач, працюючи з
соціальною мережею.
Система повинна забезпечувати надання інформації та засоби керування нею у доступному
для загального кола користувачів вигляді. Необхідно спроектувати та реалізувати клієнти для
мобільних пристроїв. Дані, якими система буде оперувати, повинні бути захищені від несанкціонованого доступу і модифікацій.
Також повинен існувати Web-сервер, який на запит користувача надаватиме йому певну
інформацію, або оброблятиме надану користувачем інформацію. Крім того, що Web-сервер
взаємодіятиме з користувачем, він повинен також взаємодіяти з іншими серверами, які будуть для
нього джерелом отримання інформації, або об’єктом, куди треба інформацію відправляти.
На рис. 1 показано структурну схему такої взаємодії.
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Рис. 1. Узагальнена структурна схема системи

Об’єднання серверів за допомогою “mash-up”
Mash-up (інакше “меш-ап”, від англ. mash-up — “змішувати”) — концепція побудови
Web-сервісів шляхом змішування функціональності різних програмних інтерфейсів та джерел
даних. З технічного погляду Mash-up – це Web-сайт, який об'єднує дані з кількох джерел в одному
сайті. Наприклад, використовує картографічні дані Google Maps та додає до них дані про нерухомість з Cragislist, у підсумку створюючи новий Web-сервіс.
Основними інструментами концепції є комбінація, візуалізація, агрегація. Важливо зробити
існуючу інформацію кориснішою для особистого чи професійного використання. Mash-up відіграє
активну роль у розвитку соціального програмного забезпечення та розвитку Web 2.0.
Вміст, що використовується в mash-up, переважно отримується від третіх осіб через відкритий
інтерфейс або API. Mash-up створює нові споживчі сервіси, своєю чергою, створюючи для них безліч
нових можливостей. Кінцевим користувачам стає зрозуміліше, як створювати mash-up-сайти, незалежно
від рівня їх технічних здатностей, використовуючи API сайтів. Це робить реалізацію mash-up простою і
нові споживачі можуть легко створювати mash-up. З усіма доступними API виробники можуть легше і
дешевше будувати програми, які повторно використовуються і підтримуються.
Розв’язання задачі
Запропонована система реалізована засобами мови програмування Java, за допомогою поєднання трьох шаблонів проектування програмного забезпечення: Фасад, Модель-вигляд-контролер,
Стратегія [2, 3].
Перший шаблон дає змогу спроектувати систему так, що одна система зможе включати в себе
багато інших підсистем. Це обов’язковий шаблон під час використання концепції mash-up .
Основним шаблоном проектування для цієї задачі є Моде́ль-вид-контро́лер (або Модельвигляд-контролер, англ. Model-view-controller, MVC). Цей шаблон поділяє систему на три частини:
модель даних, вигляд даних та керування. Застосовується для відокремлення даних (модель) від
інтерфейсу користувача (вигляду) так, щоб зміни інтерфейсу користувача мінімально впливали на
роботу з даними, а зміни в моделі даних могли здійснюватися без змін інтерфейсу користувача.
Мета цього шаблону – уможливити гнучкий дизайн програмного забезпечення, який повинен
полегшувати подальші зміни чи розширення програм, а також надавати можливість повторного
використання окремих компонент програми. Крім того, використання цього шаблону у великих
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системах приводить до певної впорядкованості їх структури і робить їх зрозумілішими завдяки
зменшенню складності.
І останній використаний шаблон – це Стратегія. Стратегія (англ. Strategy — шаблон
проектування, що належить до класу шаблонів поведінки). Відомий ще під назвою “Policy”. Його
функція полягає у тому, щоб створити кілька схем поведінки для одного об'єкта та винести його в
окремий клас. Шаблон Стратегія дає змогу змінювати вибраний алгоритм незалежно від об'єктівклієнтів, які його використовують.
На рис. 2 показано структурну схему реалізації системи.

Рис. 2. Структурна схема реалізації системи

Висновки
Запропоновано підходи та розроблено засоби, які дають змогу керувати багатосерверною
системою, кожний сервер в якій надає свій сервіс. Запропонована реалізація дає можливість
об’єднувати ці сервіси в один, з новими якостями та можливостями, що забезпечує вищу продуктивність роботи з даними та легко масштабується завдяки використанню концепції mash-up.
1. Mash-up. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті:http://uk.wikipedia.org/
wiki/Mashup. 2. Шаблони проектування програмного забезпечення. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до статті:http://en.wikipedia.org/wiki/Software design pattern. 3. Dhrubojyoti Kayal.
Pro Java™ EE Spring Patterns: Best Practices and Design Strategies Implementing Java™ EE Patterns
with the Spring Framework, 2008.
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СПОСІБ ВИКОНАННЯ КІЛЬКОХ ПОТОКІВ КОМАНД
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Описано спосіб підвищення продуктивності мікропроцесора з динамічно реконфігурованим ядром під час роботи у багатозадачному середовищі за допомогою розподілу
апаратних ресурсів такого ядра на кілька віртуальних процесорних ядер безпосередньо
під час виконання програм.
Вказаний спосіб може бути використаний у багатозадачних системах, зокрема в
системах реального часу.
Ключові слова: паралельне виконання, динамічно реконфігуроване ядро.
Described way to improve performance microprocessor with a dynamically
reconfigurable core for multitasking environment by distributing hardware resources of such
core into several virtual CPU cores directly during program execution.
This way can be applied with multi-tasking systems, including real-time systems.
Key words: parallel execution, dynamically reconfigurable core.
Вступ
Сьогодні актуальним завданням у сфері комп’ютерних технологій є підвищення продуктивності комп’ютерних систем. Одним з основних компонентів комп’ютерних систем, від якого
істотно залежить продуктивність усієї комп’ютерної системи, є процесор.
Важливим способом підвищення продуктивності процесора є покращення показника
ефективності використання обладнання, оскільки за однакової загальної кількості обладнання
збільшується кількість апаратури, задіяної для виконання алгоритмів, і, як наслідок, кількість
інструкцій, що виконуються за одиницю часу.
Крім того, підвищення ефективності використання обладнання сприяє відповідному зменшенню
енергоспоживання системи, що є особливо актуально для портативних спеціалізованих комп’ютерних
систем із автономним живленням, таких як кишенькові комп’ютери, мобільні телефони.
Постановка завдання
Перспективним напрямком підвищення ефективності обладнання процесора є реконфігурація
комп’ютерних систем.
Використання процесорів з реконфігурованими ядрами дає змогу оптимізувати апаратну
структуру процесора для виконання конкретної програми, а динамічна реконфігурація таких ядер,
що здійснюється перед виконанням кожної машинної команди, дає можливість найкраще оптимізувати структуру процесорного ядра для цієї машинної команди.
Під час виконання багатопотокових програм постає завдання оптимізації паралельного
виконання потоків на процесорі, яке для динамічно реконфігурованих процесорів може бути
виконане шляхом розподілу обладнання процесора для кількох процесорів.
Тому поставлено актуальне завдання розроблення способу підвищення ефективності використання обладнання у динамічно реконфігурованому процесорному ядрі під час виконання.
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Аналіз літературних джерел
З 2006 р. одним з основних способів підвищення продуктивності процесорів стало нарощування кількості ядер [1, 2]. Проте надмірне збільшення кількості процесорних ядер не приводить до
істотного підвищення продуктивності у більшості задач [2].
Серед причин, які унеможливлюють безмежно нарощувати продуктивність, основними є
складність програмування паралельних систем та проблеми синхронізації між обчислювачами у
цих системах [3]. Проблеми, пов’язані із складністю паралельного програмування, часто призводять
до ситуацій, коли у процесорах під час виконання критичних до продуктивності операцій задіяна
лише частина ядер із наявних. Для вирішення проблем синхронізації процесорних ядер використовується додаткове обладнання, що також призводить до зниження показника внаслідок
деяких особливостей.
Ще одним відомим способом підвищення ефективності використання обладнання є технологія Intel Hyper-Threading Technology. Вона забезпечує зберігання даних двох потоків у ядрі
процесора з тим, щоб під час зупинки виконання одного потоку виконувати інструкції іншого
потоку [4]. Прикладом такої затримки є кеш-промах, робота з апаратурою, очікування звільнення
ресурсів та інші затримки синхронізації.
Збільшення розрядності машинного слова до 64-х біт або більшого переважно знижує
ефективність використання обладнання [5]. Тому застосування 64-бітних процесорів виправдане
переважно для розрахунків з великими цілими числами, а в інших випадках старші біти
64-розрядних регістрів простоюють, що є неефективним використанням обладнання. У сучасних
персональних комп’ютерах перехід до 64-бітної розрядності машинного слова пов’язаний насамперед із збільшенням адресного простору процесів та відповідно необхідністю зберігати вказівники
(адреси) у регістрах загального призначення та виконувати з ними арифметичні операції.
Опис запропонованого способу
Описане в [6, 7] динамічно реконфігуроване ядро під час виконання більшості задач часто матиме
значну кількість невикористаних функціональних блоків – регістрів, арифметичних пристроїв, каналів
доступу до пам'яті тощо, а отже, низьке значення ефективності використання обладнання.
Тому для такого процесорного ядра під час його використання в багатозадачних системах
можливий спосіб підвищення ефективності використання обладнання, а отже, і продуктивності,
який полягає у застосуванні вільних від виконання команд поточності функціональних блоків для
виконання команд інших потоків. За наявності достатньої кількості вільних функціональних блоків
вказаний спосіб, на відміну від Intel Hyper-Threading Technology, за певних умов дає можливість
одночасно виконувати машинні команди різних потоків.
Оскільки під процесорним ядром часто розуміють частину процесора, що виконує один потік
команд, можна стверджувати, що одне фізичне ядро процесора динамічно під час виконання
розділятиметься на кілька віртуальних процесорних ядер.
З іншого боку, кожен функціональний блок описаного ядра можна розглядати як окремий,
самостійний процесор, що опрацьовує дані за певним, фіксованим алгоритмом, а все ядро – як
мережу на кристалі. У такому випадку, згідно з класифікацією Хокні [8], описане процесорне ядро є
MIMD-системою, побудованою на комутаторах, з розділеною пам’яттю, оскільки матриця зв’язків
ядра дає змогу підключення довільних функціональних блоків між собою, а самі блоки не мають
доступу до жодної спільної пам’яті.
Проблеми розподілу функціональних блоків між потоками
Паралельне виконання кількох потоків на одному ядрі можливе лише, коли вільні усі
необхідні функціональні блоки для усіх потоків. Тому одним із завдань апаратури описаного
процесора є контроль зайнятості функціональних блоків, який повинен проводитись по черзі у
порядку спаду пріоритетів виконуваних процесів.
Зайнятим функціональний блок вважається лише тоді, коли на його входи подані значення.
Якщо хоча б один із необхідних для цього потоку функціональних блоків зайнятий, такий потік не
може бути виконаний, а потрібно пробувати виконувати наступний потік – з меншим пріоритетом.
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Дещо складнішою є проблема, пов'язана із використанням потоками функціональних блоків
регістрів, оскільки зміна одним потоком раніше записаного іншим потоком значення не допускається, оскільки це може призвести до неправильної роботи програм.
Одним із способів уникнення таких ситуацій є використання кожним із одночасно виконуваних потоків свого набору регістрів. У зв'язку з цим функціональні блоки регістрів будуть завжди
вільними для потоків. Схему функціонального блока із окремими регістрами для кожного потоку
показано на рисунку.

Функціональний блок регістра

Іншим способом є введення спеціального регістра із бітами, що показують, чи використовується певний регістр, проте він має багато недоліків, а саме:
1) порушення структури описаного ядра та системи машинних команд, оскільки необхідні
додаткові команди скиду бітів вказаного спеціального регістра;
2) можливе на програмному рівні надлишкове блокування функціональних блоків-регістрів, що
може істотно збільшити час виконання задачі, або навіть унеможливити паралельне виконання потоків;
3) для компенсування заблокованих функціональних блоків регістрів потрібно збільшити
їхню кількість, що приведе до збільшення розрядності машинних команд, і відповідно до
розрядності шини даних.
Для спільного доступу до пам'яті, а також до інших пристроїв, відображених в адресному
просторі пам’яті, залежно від характеру задач у фізичному ядрі процесора може бути передбачений
як один інтерфейс доступу до пам'яті, який блокується під час роботи з пам’яттю, так і кілька, по
одному інтерфейсу на кожен із виконуваних одночасно потоків.
Особливості структури дешифратора команд
Для декодування команд може бути використаний як один дешифратор на усі потоки, так і по
одному дешифратору на кожен потік.
Використання одного дешифратора залежно від характеру задач може знижувати продуктивність ядра через затримки на зчитування операцій з пам’яті команд.
Для досягнення високої продуктивності доцільно використовувати окремий дешифратор
команд для кожного з потоків, що можуть бути одночасно виконані на фізичному ядрі.
Для забезпечення одночасного виконання кількох потоків для кожного з них використовується окремий дешифратор аналогічної структури, на вхід кожного з яких подаються машинні
інструкції відповідного потоку.
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Виходи цих дешифраторів подаються на спеціальний пристрій, який резервує функціональні
блоки. Якщо функціональні блоки, необхідні для виконання дешифрованої інструкції, зарезервовані
одним із попередніх дешифраторів, виконання поточного потоку призупиняється до звільнення
відповідних необхідних блоків.
Оцінка ефективності використання обладнання
Для оцінки ефективності використання обладнання визначатимемо частку задіяних функціональних блоків, незалежно від їх типів.
Відповідно ефективність використання обладнання під час виконання описаним ядром певної
машинної команди, тобто під час виконання лише одного потоку, можна визначити за такою формулою:
N
(1)
Eк =
⋅ 100 %,
N заг .
де Ек – ефективність використання обладнання під час виконання певної машинної команди; N –
кількість одночасно задіяних функціональних блоків; Nзаг. – загальна кількість функціональних блоків.
За одночасного виконання на одному процесорному ядрі кількох машинних команд, тобто
кількох потоків одночасно, вираз ефективності використання обладнання набуде такого вигляду:
n

Eк =

 Ni
i =1

⋅ 100 %,
(2)
N заг.
де Ек – ефективність використання обладнання; Ni. – кількість одночасно задіяних функціональних
блоків і-м потоком; Nзаг. – загальна кількість функціональних блоків; n – кількість потоків, що
одночасно виконуються на процесорному ядрі.
Враховуючи співвідношення (2) за збільшення кількості потоків n, якщо при цьому кожен з
них виконує різні машинні команди, тобто використовує різні набори функціональних блоків, у
такому випадку підвищується ефективність використання обладнання.

Висновки
Описаний спосіб підвищення продуктивності мікропроцесора з динамічно реконфігурованим
ядром за допомогою розподілу ресурсів на кілька процесорних ядер безпосередньо під час виконання
програм дає можливість значно підвищити продуктивність виконання задач реального часу, ресурсомістких обчислень, а також програм із кількома потоками з диференційованими пріоритетами.
Подальшим розвитком цієї технології може бути удосконалення способів розподілу функціональних блоків між потоками, яке забезпечувало б максимальний коефіцієнт використання апаратури. Також важливим завданням щодо розвитку описаного способу є визначення оптимального
набору функціональних блоків для цього процесорного ядра залежно від кількості та характеру
виконуваних потоків.
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МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛГОРИТМІЧНИХ
СУМО-РІЗНИЦЕВИХ МЕТОДІВ ВИМІРЮВАННЯ ФАЗОВИХ ЗСУВІВ
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Дано порівняльну характеристику алгоритмічних методів вимірювання малих
зсувів фаз між гармонічними інфранизькочастотними сигналами. Показано, що метод
обчислення відношення амплітуд різницевого та сумарного сигналів є найуніверсальнішим і йому потрібно надати перевагу під час застосування.
Ключові слова: вимірювання фази, похибки, інфранизькі частоти, амплітудні
похибки вимірювання фази.
The comparative characteristics of algorithmic methods for measuring small phase shift
between the signals of low frequency harmonic are given. It is shown that the method is based
on calculating the ratio of the amplitudes difference and the summary signals is the most
universal and it should be given preference when applying.
Key words: Measuring phase, low frequency, harmonic signals, sumo-difference
methods, errors, inequality of the amplitudes of signals.
Вступ
Вимірювання фазових зсувів між гармонічними сигналами в інфранизькочастотному діапазоні дає змогу виконувати технічні завдання в багатьох галузях [1, 2], зокрема і завдання діагностування вихрострумовим методом корозійного стану сталевих листових конструкцій за одностороннього доступу до них [3, 4]. При цьому для вимірюванні фазового зсуву використовують
алгоритмічні методи бінарної дискретизації [1, 2] з використанням цифрових методів обробки
сигналів. Метод бінарної дискретизації відомий також під назвою періодичного порівняння з
частотою, набагато більшою, ніж частота порівнюваних сигналів [3, 4]. Приймемо тут назву методу
“бінарна дискретизація”.
Огляд літературних джерел
Методи бінарної дискретизації мають ту перевагу, що уможливлюють в інфранизькочастотному діапазоні зменшити вплив корельованих флікер-шумів на кілька порядків [5–7].
Однак методи бінарної дискретизації сигналів під час вимірювання фазового зсуву між ними
вимагають, щоб амплітуди цих сигналів були рівними. А це, фактично, виконати важко. Така сама
вимога ставиться і в алгоритмічних сумо-різницевих методах вимірювання фазового зсуву без
бінарної дискретизації [1].
Постановка завдання
У роботі порівняємо між собою алгоритмічні сумо-різницеві методи за чутливістю і точністю,
визначимо, які з них придатніші для вимірювання малих зсувів фаз. Ці результати можна буде
використати для аналізу методів бінарної дискретизації.
Розглянемо два гармонічні сигнали з рівними амплітудами [1] (рисунок):
u1 (t ) = U m sin ωt ,
(1)
u2 (t ) = U m sin(ωt + ϕ x ),
де U m і ϕ x – відповідно амплітуда і фазовий зсув між сигналами.
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Запишемо вирази для суми u Σ (t ) та різниці u R (t ) сигналів (1):

ϕ x ) sin(ωt + ϕ x ) ;
2
2

uΣ (t ) = u 2 (t ) + u1 (t ) = U m sin ωt + U m sin(ωt + ϕ x ) = 2U m cos(
u R (t ) = u 2 (t ) − u1 (t ) = U m sin(ωt + ϕ x ) − U m sin ωt = 2U m sin

ϕx

2

cos(ωt +

ϕx ) .
2

(2)
(3)

Гармонічні сигнали з рівними амплітудами, їх сума та різниця

Визначимо момент t1 переходу сумарного сигналу (2) через нуль, прирівнявши вираз (2) до
нуля. Звідси отримаємо, що (ωt1 +

ϕ x ) = 0 . Або
2
t1 = −

ϕx

.
2ω
Підставимо t1 у вираз (3) і знайдемо, що різницевий сигнал у цей момент дорівнюватиме
амплітудному значенню, тобто
uR (t1 ) = U Rm = 2U m sin

ϕx

2

.

(4)

Звідси отримаємо, що

ϕ x = 2arcsin

U Rm
2U m

(5)

Отже, вимірявши амплітуду порівнюваних сигналів U m та амплітуду їх різниці, можна за
виразом (5) обчислити зсув фаз між порівнюваними сигналами.
Тепер визначимо момент t2 переходу різницевого сигналу через нуль, прирівнявши вираз (3)
до нуля. Звідси отримаємо, що (ωt2 +

ϕ x ) = π . Або
2
2

t2 = (

π
2

−

ϕx
2

) /ω .

Підставимо t2 у вираз (2), знайдемо, що сумарний сигнал у цей момент дорівнюватиме
амплітудному значенню, тобто
uΣ (t ) = U Σm = 2U m cos

ϕx
2

.

Звідси отримаємо, що

ϕ x = 2arccos
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UΣ
.
2U m

(6)

Отже, вимірявши амплітуду порівнюваних сигналів U m та амплітуду їх суми U Σm , можна за
виразом (6) обчислити зсув фаз між порівнюваними сигналами.
А взявши відношення амплітуд різницевого та сумарного сигналів, отримаємо

ϕ

x
ϕ
U Rm 2U m sin 2
=
= tg x
2
U Σm 2U cos ϕ x
m
2

або
U Σm
ϕ
= ctg x .
2
U Rm

Звідси знайдемо ще два вирази для підрахунку фазового зсуву між двома сигналами [1]:

ϕ x = 2arctg

U Rm
U
, ϕ x = 2arcctg Σm .
U Σm
U Rm

(7)

Результати досліджень
Тепер порівняємо між собою методи, що відповідають виразам (5–7), за чутливістю і точністю
під час їх застосування у вимірюванні малих значень фазових зсувів.
Для малих значень фазових зсувів (не більших, ніж 10о) вираз (5) можна спростити, тобто

ϕ x = 2arcsin

U Rm U Rm
.
≈
2U m U m

(8)

Отже, фазовий зсув можна обчислити за допомогою вимірювання амплітуди порівнюваних
сигналів та амплітуди різниці цих сигналів.
Визначимо чутливість методу до фазового зсуву:
U Rm
Um
S1 =
.
dϕ x
d

(9)

А тепер запишемо вираз для абсолютної похибки вимірювання цим методом:
Δϕ x =

U Rm + ΔU Rm U Rm
,
−
U m + ΔU m
Um

де ΔU Rm та ΔU m – відповідно абсолютні похибки вимірювання амплітуди різниці сигналів U Rm та
амплітуди порівнюваних сигналів U m .
Відносну похибку можна знайти за таким виразом:
ΔU Rm
)
U Rm
U
− Rm
ΔU m
Um
)
U m (1 +
1 + δ U Rm
Um
Δϕ x
δϕ x =
=
=
− 1 = δ U Rm − δ U m ,
U Rm
ϕx
1 + δU m
Um
U Rm (1 +

де δ U Rm та δ U m – відповідно відносні похибки вимірювання амплітуд.
Оскільки знаки похибок δ U Rm та δ U m не відомі, то максимальну відносну похибку подамо
таким записом:
δϕ x max = δ U Rm + δ U m .
За наявності адитивної складової похибки δ U Rm >> δ U m , тобто

ϕ x max ≈ δ U Rm .
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(10)

Аналізуючи другий метод, використаємо розклад у ряд функції arccos x за

x <1 та

обмежимось двома членами ряду, тобто подамо вираз (6) у такий спосіб:

ϕ x = 2arccos

U Σm
U
π U
≈ 2[ − Σm ] = π − Σm .
Um
2U m
2 2U m

(11)

Знайдемо чутливість цього методу до фазового зсуву. Для цього продиференціюємо вираз (11):
U
(12)
dϕ x = −d ( Σm ) .
Um
Врахувавши, що U Σm набагато більше ніж U Rm , подамо U Σm для конкретного виміру виразом:
U Σm = NU Rm ,

(13)

де N – число, що визначає, у скільки разів амплітуда U Σm більша, ніж U Rm .
З врахуванням цього співвідношення, запишемо вираз (12) у такому вигляді:
dϕ x = − Nd

U Rm
.
Um

Звідси отримаємо вираз для чутливості другого методу:
− Nd

U Rm
Um

dϕ x

= − NS 2 .

(14)

Отже, чутливість другого методу є від’ємною і в N разів меншою, ніж першого методу.
Оцінимо похибку вимірювання фазового зсуву другим методом. Для цього запишемо такий
вираз:

π U + ΔU Σm
ϕ x + Δϕ x ≈ 2[ − Σm
].
2(U m + ΔU m )

2

Тоді абсолютна похибка буде
Δϕ x = 2[

π
2

−

U Σm + ΔU Σm
π U
] − 2[ − Σm ] .
2(U m + ΔU m )
2 2U m

Звідси за аналогією, як і для першого методу, знайдемо відносну похибку:

δϕ x ≈ −δ U Σm + δ U m .
Максимальна похибка дорівнюватиме сумі абсолютних значень складових похибки вимірювання:

δϕ x max ≈ δ U Σm + δ U m .

(15)

Порівнюючи між собою вирази (10) і (15) та враховуючи (13), можна сказати, що за наявності
адитивної складової похибки, відносна похибка δ U Rm буде в N разів більшою, ніж похибка δ U Σm ,
N
рази більшою від похибки δ U m , оскільки U Rm << U Σm чи U m .
2
Для третього методу за малих кутів фазового зсуву ϕ x його можна подати таким виразом:

та приблизно в

ϕ x = 2arctg

U Rm
U
≈ 2 Rm .
U Σm
U Σm

(16)

Враховуючи, що U Σm ≈ 2U m , вираз (16) подамо так:

ϕx ≈

U Rm
.
Um
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(17)

Чутливість третього методу до фазового зсуву буде
U
d Rm
Um
S3 =
= S1 .
dϕ x

(18)

Порівнюючи між собою вирази (9) і (18), бачимо, що за чутливістю перший та третій методи
однакові.
І відповідно максимальна відносна похибка з врахуванням міркувань, викладених вище,
становитиме
δϕ x ≈ δ U Rm .
(19)
Аналізуючи четвертий метод, не можемо використати розклад у ряд функції arcctgx для
x >1, оскільки такого розкладу немає. Але враховуючи, що

ctg

ϕx
2

1

=
tg

ϕx

=

U Σm
,
U Rm

2

отримаємо
arctg

ϕ
1
= x .
U Σm
2
U Rm

Тобто

ϕ x = 2arctg

1
.
U Σm
U Rm

Тепер скориставшись розкладом функції arctgx для x <1 в ряд і обмежившись двома членами
ряду, отримаємо
U
1
π U
= 2[ − Rm ] ≈ π − Rm .
ϕ x = 2arctg
U Σm
2 U Σm
Um
U Rm
Після диференціювання отримаємо
dϕ x = −d

U Rm
.
Um

Звідси чутливість буде
U Rm
Um
S4 = −
= − S1 .
dϕ x
d

І відповідно максимальну відносну похибку вимірювання за четвертим методом подамо таким
виразом:
δϕ x ≈ δ U Rm + δ U Σm ≈ δ U Rm .
(20)
Що стосується різницевого сигналу uR (t ) з малою амплітудою, який описується виразом (3),
то його можна підсилити, наприклад, у K разів. Для підсиленого сигналу можна на підставі виразу
(3) записати
uR' (t ) = K 2U m sin

ϕx
2

cos(ωt +

ϕx
2

Тоді згідно з виразом (4):
'
uR' (t1 ) = U Rm
= 2 KU m sin
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ϕx
2

.

).

Звідси

ϕ x = 2arcsin

'
U Rm
.
2 KU m

Для малих ϕ x також справедливим буде такий вираз:

ϕx ≈

'
U Rm
.
KU m

(21)

У цьому випадку чутливість методу визначиться так:
'
U Rm
Um
= KS1 .
S=
dϕ x

d

Тобто чутливість для першого методу для дуже малих кутів можна збільшити у K разів.
Також можна збільшити в аналогічний спосіб чутливість третього методу.
Якщо ж вираз (21) застосувати не можна, то потрібно використати розклад arcsin x в ряд для
x <1 за визначення ϕ x .
Висновки
Отже, перший, третій і четвертий методи як за точністю, так і за абсолютними значеннями
чутливості, є рівнозначними. Єдина відмінність полягає у тому, що чутливість четвертого методу є
від’ємною. Другий метод характеризується в N разів більшою від’ємною чутливістю, і за точністю
має перевагу. Проте чутливість першого і третього методів можна збільшити у К разів, підсиливши
у стільки ж разів різницевий сигнал. За підсилення різницевого сигналу і використання третього
методу для обчислення ϕ x можна, залежно від ситуації, використати розклад у ряд функції arctgx
для x <1 або для x >1. Тому третій метод можна вважати універсальнішим та рекомендувати його
для використання.
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МЕТОДИ ВБУДОВАНОГО КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЙ
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Наведено класифікацію методів для знаходження помилок під час виконання операцій у скінченних полях. Показана можливість використання систолічної архітектури і методу з надлишковими витратами часу для виявлення та виправлення помилок, що можуть
виникати під час множення елементів полів Галуа, поданих в оптимальному нормальному
базисі другого типу. Цей метод виявлення і виправлення помилок може бути застосований
під час опрацювання цифрових підписів згідно з прийнятим в Україні стандартом.
Ключові слоава: поля Галуа, оптимальний нормальний базис, виправлення помилок.
The distribution of the categories of schemes for detecting errors when performing operations
in finite fields was described. The possibility of using systolic architecture and method with time
redundancy to correct errors that may occur during multiplication of the elements of the Galois field
represented in an optimal normal basis of the second type was described. This method of error
detection and correction can be used for processing the digital signature in accordance with the
standard adopted in Ukraine.
Key words: Galois field, optimal normal basis, error correction.
Вступ
До операцій над елементами поля Галуа належать додавання, множення, піднесення до
квадрата та знаходження оберненого елемента. Перевагами оптимального нормального базису є
виконання операції піднесення до квадрата як циклічного зсуву на 1 біт та швидше знаходження
оберненого елемента. Оскільки додавання та піднесення до квадрата елементів поля Галуа є
порівняно простими операціями, основну увагу потрібно приділити операції множення.
У роботі розглянуто метод виявлення і виправлення помилок, що виникають під час
множення елементів поля Галуа, які представлені в оптимальному нормальному базисі другого
типу. Запропонований метод виправлення помилок передбачається використати під час опрацювання цифрового підпису згідно з державним стандартом.
Аналіз літературних джерел
Деякі випадкові помилки, під час опрацювання операцій над елементами скінченних полів
можуть бути виявлені під час виконання операцій вищого рівня, наприклад, в еліптичній
криптографії, якщо точка опиняється за межами еліптичної кривої – вона може бути легко виявлена
за допомогою перевірки точки [1, 2]. Однак такі перевірки не завжди спрацьовують. У разі
еліптичних кривих помилка може перемістити точку в іншу точку, не залишаючи криву, і це
використовується в так званій “sign change fault attack” – атаці на еліптичну криву шляхом змін
знака [3]. Тому необхідним є впровадження механізмів виявлення і, за можливості, виправлення
помилок під час виконання операцій у скінченних полях.
Поля Галуа та еліптичні криві є математичною основою для побудови багатьох пристроїв
захисту інформації. Під час проектування цифрових систем захисту інформації велика увага
приділяється досягненню прийнятного рівня безпеки такої системи. Несправності можуть виник22

нути з природних причин або з навмисного впливу на пристрій зловмисника, як описано у [2–4].
Будь-яка несправність, ймовірно, призведе до помилкових результатів, які можуть зробити пристрій
недієздатним, або може допомогти зловмисникові. Тому виправлення помилок під час виконання
операцій над полями Галуа, згідно з прийнятим в Україні стандартом формування та перевірки
цифрових підписів, є дуже важливим чинником стабільності і захищеності системи опрацювання
цифрових підписів.
У [5] рекомендується збільшення степеня основного поля Галуа для цифрових підписів.
Апаратна реалізація пристроїв для виконання операцій над елементами полів Галуа зі збільшеним
степенем вимагатиме збільшення кількості використовуваних транзисторів. Помилка у роботі
одного або кількох транзисторів, ймовірно, призведе до помилкових результатів. Також серед
активних атак на криптосистеми поширеним типом атаки є атака на помилки.
Сьогодні запропоновано багато схем для знаходження помилок під час виконання операцій у
скінченних полях. Більшість цих методів можна розділити на категорії:
• використання парності суми бітів. Передбачається парність суми бітів результату операції
і порівнюється з парністю суми бітів отриманого результату. Деякі приклади описані у [6–8];
• методи, які використовують масштабування вхідних множників за допомогою факторизації, і після множення правильність результату перевіряється одним або двома діленнями [9];
• нелінійні методи [10]. Цей підхід дорогий з погляду економії місця на кристалі та часу
виконання, і може бути не дуже ефективним для виявлення випадкових помилок;
• методи з надлишковістю часу [11] або об’єму на кристалі, як показано на рис. 1, а і б.
Метод з надлишковістю часу передбачає повторне обчислення і порівняння отриманих результатів.
Використання такого методу вимагає збільшення затрат часу в n разів, залежно від реалізації.
Своєю чергою, метод з надлишковістю об’єму на кристалі передбачає паралельне обчислення та
порівняння вихідних результатів; такий метод передбачає дублювання обчислювальних елементів.

Рис. 1, а: паралельний обрахунок

Рис. 1, б: послідовний обрахунок

Ефективність виконання операцій у скінченних полях дуже залежить від представлення
елемента у скінченному полі. Елементи в полях GF(2m) можуть бути представлені у трьох базисах:
поліноміальному, подвійному і нормальному. В [12] використовуються поліноміальний і нормальний базиси. У [13] обґрунтовано, що під час проектування пристрою на кристалі, доцільніше
використовувати саме оптимальний нормальний базис. Показано, що апаратно множення у
поліноміальному і нормальному базисах вимагає приблизно однакових затрат часу. Однак найпрацемісткіша операція над елементами поля Галуа GF(2^m) – обчислення оберненого елемента у
нормальному базисі виконується на порядок швидше.
Отже, для забезпечення стабільності і захищеності системи опрацювання цифрових підписів,
потрібно не лише формувати сигнал про помилку під час виконання операцій над елементами поля
Галуа, але і мати можливість виправляти такі помилки.
Мета роботи – представити метод для виправлення помилок, що можуть виникати під час
виконання операції множення елементів полів Галуа, представлених в оптимальному, нормальному
базисі другого типу, який може бути застосований під час опрацювання цифрових підписів згідно з
прийнятим в Україні стандартом.
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Алгоритмічні та математичні основи
Арифметичні операції у полях Галуа GF(2m) широко використовуються в теорії кодування,
цифрової обробки сигналів та криптосистем з відкритим ключем. Використання полів Галуа передбачає
доволі швидке виконання арифметичних операцій над елементами полів: додавання, множення, знаходження оберненого елемента і піднесення до степеня. Додавання в GF(2m) виконується звичайною
операцією XOR. Операції знаходження оберненого елемента і піднесення до степеня потребує набагато
більше часу, ніж інші базові операції додавання і множення. Виконання операції знаходження оберненого елемента виконується за допомогою ітеративного множення. Тому ефективна реалізація множення елементів поля Галуа є основним у криптографічних пристроях, які використовують поля Галуа.

{

0

1

m −1

}

2
2
2
Нормальний базис для GF(2m) – це набір виду BN = θ , θ ,..., θ
з властивістю, що
жодна підмножина елементів BN в сумі не дорівнює 0, тобто елементи BN є лінійно незалежні.
Представлення поля GF(2m) у нормальному базисі полягає у сприйнятті двійкового рядка (a0 a1 a2 am-1)
m −1

2
2
2
.
як елемента a 0θ + a1θ + a 2θ + ... + a m −1θ
У [12] описані дії, які потрібно виконати для множення двох елементів (A та B) поля Галуа у
нормальному базисі:
– скласти систему рівнянь:
2

t = a 0 , 0 + a 0 , 1 t + a 0 . 2 t 2 + ... + a 0 . m − 1 t m − 1 (mod
t

2

= a 1 , 0 + a 1 ,1 t + a 1 . 2 t

t

4

= a 2 , 0 + a 2 ,1 t + a 2 . 2 t

+ ... + a 1 . m − 1 t

2
2

m −1

+ ... + a 2 . m − 1 t

(mod

m −1

(mod

p ( t ));
p ( t ));
p ( t ));

.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ........
t2

m −1

= a m − 1 , 0 + a m − 1 , 1 t + a m − 1 . 2 t 2 + ... + a m − 1 . m − 1 t m − 1 (mod

p ( t ));

– з системи рівнянь утворити матрицю МА з елементами ai,j:
a 0 ,1
a 0 , m −1 

 a 0,0
 a
a 1 ,1
a 1 , m −1 

1, 0

MA =
 

 


 a m −1, 0 a m −1 ,1  a m −1, m −1 
– у полі Галуа GF(2m) знайти матрицю MB, обернену до MA: MB = MA-1, detMB ≠0;
– утворити допоміжну матрицю С, де сі – коефіцієнти полінома p(t) = tm+cm-1tm-1+…+c1t+c0, що
утворює відповідне поле Галуа GF(2m):
1
0 
0 
0
0
0
1 
0 

C =       ;


0
0 
1 
0
 c 0 c 1 c 2  c m −1 
– обчислити допоміжну матрицю D = MA · C · MB;
– з матриці D утворити помножувальну матрицю M з елементами µ i,j = dj-i,-i.
У такому випадку старший розряд результату rm −1 = A ⋅ M ⋅ B t . Наступні розряди результату
(rm-2, …,r0) обчислюються за цією формулою, тільки замість самих векторів A та B використовуються результати послідовних циклічних зсувів цих векторів на один розряд вліво.
Виправлення помилок під час множення
m
2
2
2 m −1
Набір елементів M = {β , β , β ,..., β } , де β ∈ GF ( 2 ) називається нормальним базисом.
Оптимальний нормальний базис поля Галуа GF(2m) другого типу, далі ОНБ може формуватись за
−1
допомогою використання нормального елемента β = γ + γ , де γ – корінь степеня (2m+1), оскільки
2 m +1
i
γ
= 1 і γ ≠ 1 для будь-якого 1≤і≤2m+1. Отже, ОНБ другого типу може існувати тільки, коли
число p = 2m+1 є простим, і також, коли виконуються такі умови: число 2 є примітивним коренем
по модулю p, m є мультиплікативним порядком числа 2 по модулю p.
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Базовими операціями над елементами полів Галуа GF(2m) є множення і додавання. Оскільки
додавання є простою операцією, особливу увагу потрібно звернути на виконання множення. Нехай С
буде результатом множення А і В, де А, В, С ∈ GF(2m). Представлення елементів А і В відбувається так:
mt / 2

A=



a j (γ j + γ − j ), B =

j=0

mt

b

// j
jγ

;

(1)

j=0

C = A × B = (a1(γ1 + γ −1 ) + ... + amt / 2 (γ mt / 2 + γ − mt / 2 ))B =
(a1γ1 + ... + amt / 2 γ mt / 2 )B + (a1γ −1 + a2 γ − 2 + ... + amt / 2 γ − mt / 2 )B = C1 + C2.
Якщо B(i)= γiB для 1≤і≤mt/2, тоді частину формули 5 для С1 можна записати так:
(і)

В та В

*
( mt / 2 )
C1 = a1* B (1) + a 2* B ( 2 ) + ... + a mt
= c10// γ 0 + c11// γ 1 + c12// γ 2 + ... + c1//mt γ mt .
/2B

(і+1)

(2)

(3)

описані в 4 і 5 відповідно:

B ( i ) = b0( i ) γ 0 + b1( i ) γ 1 + ... + bmt( i )−1γ mt −1 + bmt( i ) γ mt ;
B

( i +1)

= B γ = b γ + b γ + b γ + .. + b
i

i
mt

0

i
0

1

i
1

2

γ .

i
mt −1

mt

(4)
(5)

Аналогічно, С2 можна розписати, як показано у формулах 6 і 7:
*
( − mt / 2 )
C 2 = a1* B ( −1) + a 2* B ( −2 ) + ... + a mt
/2B
;

B ( − i ) = b0( − i ) γ 0 + b1( − i ) γ 1 + ... + bmt( −−i )1γ mt −1 + bmt( − i ) γ mt

(6)

(7)
.
Отже, за допомогою елемента U, зображеного на рис. 2, утворюється систолічна структура.
Результатом роботи цієї структури є множення двох елементів полів Галуа. У формулі (2) результат
множення С=С1+С2. На рис. 3 зображений систолічний помножувач з виправленням помилок.

Рис. 2. Елемент U

Рис. 3. Масив елементів та систолічний помножувач з виправленням помилок на його основі
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Для виявлення помилки пропонується збільшити кількість раундів до 4, отже, час обчислення
збільшується у 2 рази.
У [4] пропонується перевіряти наявність помилки переобчисленням результату із зсунутими операндами, відтак результат може бути обчислений за допомогою множення С=А×В і
С = RoR(A× RoL(B)), RoL і RoR – циклічний зсув на один розряд вліво і вправо відповідно. Ознака
помилки формується за умови неідентичності результатів.
Для виправлення помилки пропонується проводити шість раундів обчислення Перші три раунди
для обчислення С1=А×В, С1=RoR(А×RoL(B) та C1=RoR(RoR(А×RoL(Rol(B)))), наступні три раунди – для
обчислення C2 та С2 із зсунутими операндами. У такому випадку час обчислення зростає у 3 рази.
У кожному з розрядів результату помилка виправляється за допомогою мажоритарного елемента.
Якщо потрібно лише перевірити правильність виконання, існують ефективніші методи отримання ознаки помилки. В основу таких методів покладено той факт, що парність арифметичного
добутку двох елементів поля дорівнює парності їхнього логічного добутку. Один з таких методів
описаний в [12]. Однак такі методи не передбачають виправлення помилки.
Метод виявлення і виправлення помилок, наведений у роботі, пропонується використовувати лише тоді, коли необхідно виправити помилки, які виникають під час множення елементів
поля Галуа.
Висновок
Показана можливість використання систолічної архітектури і методу з надлишковою витратою
часу для виправлення помилок, що можуть виникати під час множення елементів полів Галуа,
представлених в оптимальному нормальному базисі другого типу. Цей метод виявлення і виправлення
помилок може бути застосований під час опрацювання цифрових підписів згідно з прийнятим в
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РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНОЇ СКЛАДНОСТІ
ПОМНОЖУВАЧІВ ЕЛЕМЕНТІВ ПОЛІВ ГАЛУА
© Глухов В.С., Глухова О.В., 2013
Розглядаються результати оцінювання структурної складності помножувачів елементів двійкових полів Галуа. Елементи поля представлено у нормальному базисі типу 2.
Порядок поля сягає 998. Апаратна складність дає змогу реалізувати помножувачі на ПЛІС.
Але велика структурна складність унеможливлює це зробити. У роботі структурна
складність вираховується як загальна довжина внутрішніх зв’язків помножувачів. Для
конкретних помножувачів визначена їхня структурна складність. Для окремих ПЛІС
визначений показник складності, за якого імплементація стає вже неможливою.
Ключові слова: поля Галуа GF(2m), нормальний базис типу 2, помножувач, структурна складність.
In the article the results of the evaluation of the structural complexity of multiplier of
elements of binary Galois fields . Elements of the field are represented in normal basis of type 2 .
The order of the field reaches 998. The hardware complexity allows implement them on the FPGA
. But great structural complexity can not do it. In this paper, structural complexity is calculated as
the total length of the internal connections inside multipliers. Created cores hardware complexity
allows their implementation in FPGA. Structural complexity for some multipliers is determined.
Indices of structural complexity for which implementation becomes impossible where determined
for some FPGA.
Key words: Galois field GF(2m), normal basis of type 2, multiplier, structural complexity.
Вступ
Сьогодні математичною основою опрацювання цифрового підпису є еліптичні криві. Обробка точок еліптичної кривої ґрунтується на виконанні операцій у полях Галуа GF(2m). Апаратна
реалізація помножувача для таких полів вимагає великих витрат обладнання. Помножувачі можуть
бути паралельними, послідовними і паралельно-послідовними – секційними. У роботі аналізуються
результати синтезу секційних помножувачів елементів поля Галуа GF(2m) генератором ядер
помножувачів. Помножувач обробляє m-розрядні елементів поля Галуа GF(2m), елементи подано з
використанням нормального базису типу 2. Секційний помножувач формує m біт добутку порціями
по n біт. Апаратна складність ядер помножувачів дає змогу їх реалізувати на сучасних ПЛІС. Але за
великих значень m і n неможливо реалізувати ядра через їх високу структурну складність. Тут
запропоновано метод оцінки структурної складності таких помножувачів. Метод ґрунтується на
аналізі структури помножувальних матриць, які використовуються для множення представлених у
гауссівському нормальному базисі типу 2 елементів поля Галуа.
1. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Математичними основами цифрового підпису є еліптичні криві і поля Галуа. Одним з
представлень елементів поля Галуа GF(2m) є його подання у гауссівському нормальному базисі типу 2.
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Для цього базису відомі послідовний помножувач Мессі-Омури [1], паралельний помножувач і
паралельно-послідовний помножувач (секційний). Помножувальні матриці для них досліджувалися у
[2]. У [3, 4] особливості генераторів VHDL-описів (ядер) секційних помножувачів наведені і оцінена
апаратна складність для згенерованих ядер з m = 515, 519, 998. Також було показано, що апаратна
складність згенерованих ядер помножувачів уможливлює їхню реалізацію на сучасних ПЛІС. Але за
великих значень m і n неможливо реалізувати ядра через їх високу структурну складність.
Оцінку структурної складності у попередніх дослідженнях не проводили. Першу спробу
оцінити структурну складність було зроблено у [5].
2. Окреслення проблеми
Апаратна складність згенерованих ядер помножувачів дозволяє їх реалізацію на сучасних
ПЛІС. Але за великих значень порядку поля і кількості ядер помножувачів реалізація на ПЛІС стає
неможливою через високу структурну складність проекту. Тому актуальним стає завдання оцінки
структурної складності окремих функціональних вузлів і можливості використання окремих ПЛІС
для реалізації вказаних вузлів.
3. Цілі статті
Мета роботи – оцінити структурну складність помножувачів елементів двійкових полів
Галуа при використанні нормального базису типу 2 і визначити можливості використання деяких
ПЛІС для реалізації таких помножувачів.
4. Реалізація секційного помножувача
Послідовний помножувач Мессі-Омура (рис. 1) складається з двох регістрів зсуву операндів
RGA та RGB і помножувальної матриці М. Секційний помножувач містить кілька помножувальних
матриць (наприклад, M0, ..., M15 на рис. 2) і конвеєрний регістр Output RG file для накопичення
результатів.

a0

RGA
...

a1

rm −1 ,..., r1 , r0

M
b0

b1

A

a m−1

RGB
...

bm −1

B

Рис. 1. Помножувач Мессі-Омури

обчислюється як r0=AMBT (наприклад, на
r0 = a 2 b0 ⊕ ( a 2 ⊕ a 3 )b1 ⊕ ( a 0 ⊕ a1 )b2 ⊕ ( a1 ⊕ a 3 )b3 відповідно до схеми обчислення рис. 3).
Розряд

r0

добутку

R

рис. 1

Можна оцінити структурну складність умовної топології помножувача загальною довжиною L з'єднань усередині квадратної області на рис. 4: довжина горизонтального з'єднання gi у i-му
рядку дорівнює gi = xi+1, де xi – номер стовпця найправішої “1” в i-му рядку, вертикальна довжина
з'єднання в j-му стовпці дорівнює vj=m+dj+1, де dj – різниця номерів рядків у j-му стовпці з “1”.
Кінцевий вираз:
m −1

L =  ( g i + vi ) .
i =0

28

Рис. 2. Секційний помножувач

a0 a1 a2 a3
0
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0
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1

1
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0
1

b0
b1
b2
b3

Рис. 3. Обчислення добутку та схема обчислення

5. Результати імплементації в ПЛІС
Для обчислення L для двійкових полів Галуа з великими m була розроблена спеціальна
програма [5]. Вхідними даними для програми є порядок поля m та кількість секцій n. За їх
допомогою визначається математичний опис помножувальної матриці. Результатами роботи
програми є загальна довжина внутрішніх зв’язків у прямокутній області рис. 4. Умовна топологія
багатосекційного помножувача показана на рис. 5. Результати підрахунків містять табл. 1–4.
Як бачимо з табл. 1–4, граничне значення структурної складності для обраних ПЛІС
дорівнює приблизно 4…8 млн. умовних одиниць – для ПЛІС Virtex 6vlx130t, і приблизно 2 млн. –
для ПЛІС Spartan xc6slx150t.
Схему стенда для дослідження помножувачів показано на рис. 6. Склад стенда:
– вузли пам’яті типу FIFO (FIFO1, FIFO2) для формування багаторозрядних операндів;
– вузли пам’яті типу FIFO (FIFO3) для збереження результату множення;
– власне помножувач (MCED1). Досліджувані помножувачі мають додатковий вихід CED
(Concurrent Error Detection – вбудований вузол виявлення помилок), на якому формується ознака
неправильного результату множення. Особливістю помножувачів, які працюють з елементами
двійкових полів Галуа, представлених у нормальному базисі, є одночасність формування цієї
ознаки і результату множення. При цьому структурна складність вбудованого вузла виявлення
помилок є незначною порівняно із структурною складністю помножувача і у цій роботі вона не
враховувалася.
Параметри стенда встановлюються глобальними константами:
MaxPosible (=1023), MinPosible (=0) – найбільший та найменший порядок двійкового поля
Галуа, помножувачі якого можна досліджувати на цьому стенді;
GF_Order – порядок двійкового поля Галуа;
Slice_Number – кількість секцій у помножувачі.
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6. Подальший напрямок роботи
Наведені результати є наближеними і унеможливлюють встановити чітку і очевидну
границю можливостей ПЛІС для реалізації окремих проектів із відомою структурною складністю.
Подальші роботи полягають в уточненні запропонованого методу оцінювання структурної
складності функціональних вузлів. При цьому повинні враховуватися:
– зв’язки за межами прямокутної області однорозрядного помножувача (рис. 4);
– нерівномірність топології сучасних ПЛІС (площа, де розташовані логічні елементи, не є
прямокутником);
– більші функціональні можливості сучасних ПЛІС (логічні елементи сучасних ПЛІС мають
4 … 6 входів, а не 2, як прийнято у цій роботі).
Також необхідно скласти базу даних структурної складності основних функціональних
вузлів сучасних цифрових схем.

Рис. 4. Умовна топологія кристала односекційного помножувача

Таблиця 1
Virtex 6vlx130t (m=515)
m=515, n=
Кількість слайсів (%)
Час імплментації, хв
Структурна складність,
довжини зв'язків

1
688 (3%)
265139

8
1771 (8%)
5
2121112

30

16
2307 (11%)
304
4242224

32
7018 (35%)
не розведено
8484448

Таблиця 2
Virtex 6vlx130t (m=519)
m=519, n=
Кількість слайсів (%)
Структурна складність,
довжини зв'язків

1
675 (3%)
268456

8
2248 (11%)
2147648

16
3240 (16%)
4295296

32
6,112 (30%)
8590592

Таблиця 3
Virtex 6vlx130t (m=998)
m=998, n=
Кількість слайсів (%)

2

Час імплментації, хв
Структурна складність, 559624
довжини зв'язків

4
2,396
(11 %)
3,5

8
3,792
(18 %)
145

16
6,635
(33%)
102 (не розведено)

1119248

2238496

4476992

Таблиця 4
Spartan xc6slx150t (m=998)
m=998, n=
Кіл ькість сл айсів (%)
Час імплментації, хв

2
4
8
1,323 (5 %) 1,89 6 (8% ) 3,253 (14%)
1
20
13 3, не р озведено)

Структур на скл адність,
довжини зв'язків

559 624

1119248

22 38496

Рис. 5. Умовна топологія багатосекційного помножувача

Умовна топологія кристала ПЛІС багатосекційного помножувача зображена на рис. 5.
Окремі секції розташовані у вигляді неповного квадрата розміром q x q секцій (q = ceil( n ) –
заокруглення до найближчого більшого цілого кореня квадратного з кількості секцій n). Останній
нижній рядок квадрата може бути заповнений частково, k визначає границю заповнення, незаповнені позиції квадрата виділено сірим кольором на рис. 6. Структурна складність SM багатосекційного помножувача складається з сукупної складності усіх секцій SS=nL і структурної складності
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SAB (довжини зв’язків) шини операндів A та B. Структурна складність SAB складається із структурної
складності вхідної шини SinA=SinB=mq, структурної складності SA внутрішньої шини A у рядках
0, …, q-2 та структурної складності SB внутрішньої шини B у стовпцях 0, …, q-2 (SA=SB=m(q-1)).
SM= SS+ SAB= SS+ SinA+SinB +SA +SB =nL+2 mq+2 m(q-1)= nL+2 m(2q-1).
Табл. 1–4 містять тільки значення SS= nL. Значення SAB розраховується аналітично і не
вимагає створення спеціального програмного забезпечення.

Рис. 6. Схема дослідження помножувачів

Висновки
У роботі наведено результати застосування раніше розробленого методу оцінки структурної
складності на прикладі помножувачів елементів двійкових полів Галуа (елементи представлені у
гауссівському нормальному базисі типу 2). Метод ґрунтується на дослідженні умовної топології
кристала помножувача та обчисленні загальної умовної довжини його внутрішніх зв’язків. Була
обчислена структурна складність деяких багатосекційних помножувачів, отримані значення
складності були зіставлені з результатами проектування топології ПЛІС помножувачів. Були
визначені наближені граничні значення структурної складності помножувачів, за яких ще можна
реалізувати ці помножувачі на вибраних для аналізу ПЛІС.
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Розглянуто особливості ПЛІС системи збору наукової інформації (СЗНІ) супутника
“Іоносат-мікро”. Перше покоління ПЛІС СЗНІ було розроблено для супутника “Січ-2”.
Після аналізу результатів експлуатації СЗНІ були встановлені нові вимоги до наступного покоління ПЛІС, набір виконуваних функцій був розширений, були розроблені нові
моделі ПЛІС та модельні стенди і набори тестів для відлагодження окремих ПЛІС та
СЗНІ загалом. До набору ПЛІС входять ПЛІС центрального блока СЗНІ, комплект
ПЛІС периферійних модулів та ПЛІС контрольно-перевіркової апаратури. Модельний
стенд дає змогу перевірити обмін даними каналами SciWay (зокрема і його компонентом –
каналом CAN), послідовними каналами типу RS та радіоканалом. Також моделюється
обмін даними з малогабаритною астро-вимірювальною системою (МАВС), яка забезпечує високоточну орієнтацію супутника, моделюється робота модулів з динамічною
пам’яттю та робота під дією різноманітних завад.
Ключові слова: супутник “Іоносат-мікро”, СЗНІ, система збору наукової інформації,
малогабаритна астро-вимірювальна система, ПЛІС, SciWay.
The features of FPGA set for IonoSat-Micro spacecraft onboard scientific data collection
systems (SDCS) are described. The first generation of SDCS FPGAs was developed for use in
satellite “Sich-2”. After “Sich-2” SDCS operation results analyzing new requirements were
determined for second generation of FPGAs, its functionality was expanded, their models were
developed, testbench and complex test for entire set of developed SDCS FPGAs was created.
The FPGA set includes SDCS central unit FPGA, peripherals FPGAs, control and test
equipment FPGA. Testbench provides simulation of data exchanges by SciWay and CAN
channels, by serial links such as RS and via radio. Also data transmission with compact astromeasurement system “MAVS” designed for high-precision spacecraft orientation, with
dynamic memory and transmissions under different interferences were simulated.
Key words: satellite “IonoSat-Micro”, SDCS, scientific data collection system, compact
astro-measurement system, FPGA, SciWay.
Вступ
Ідеологія побудови системи збору та оброблення наукової інформації (СЗНІ), яка використовувалась на борту супутника “Січ-2” в експерименті “Потенціал”, показала високу надійність та
ефективність її роботи. Аналіз результатів експлуатації СЗНІ супутника “Січ-2” та нові завдання із
створення комплексу наукової апаратури (КНА) “Іоносат-мікро” показали необхідність розширення
виконуваних СЗНІ функцій. Це, своєю чергою, зумовило вимоги до другого покоління ПЛІС, в
результаті виконання яких розширено функціональні можливості ПЛІС, розроблено їхні моделі,
створено модельний стенд для комплексної перевірки роботи розроблених ПЛІС для усієї СЗНІ. До
комплексу ПЛІС СЗНІ входять ПЛІС центрального блока (ЦБ), ПЛІС периферійних мікромодулів
(ПМ), ПЛІС контрольно-перевіркової апаратури. Модельний стенд забезпечує моделювання
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обмінів каналами SciWay (зокрема і інтерфейсом CAN), послідовними каналами типу RS, обмінів
через радіоканал, також моделюється робота з апаратурою малогабаритної астрономічної вимірювальної системи (МАВС) з динамічною пам’яттю і дія завад.
1. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Принципи побудови бортової СЗНІ для космічних наукових апаратів описані в [6–8]. Кожний
базовий модуль СЗНІ є дворівневою системою і складається з протокольного мікроконтролера та
спеціалізованого базового вузла на основі ПЛІС [9, 10]. Базовими модулями СЗНІ є центральний
блок, периферійний модуль та модуль контрольно-перевіркової апаратури. Для базового набору
модулів розроблений модельний стенд, який дає змогу промоделювати роботу як кожної окремої
ПЛІС, так і усього набору ПЛІС. Для кожного конкретного варіанта використання базові модулі
модифікуються за рахунок реконфігурації ПЛІС [11]. Також підлягає модифікації базовий модельний стенд [12]. Для КНА супутника “Іоносат-мікро” додаткові функціональні вузли СЗНІ та її КПА
реалізуються значною мірою також за рахунок реконфігурації ПЛІС. Порівняно з СЗНІ КНА
“Потенціал” СЗНІ КНА “Іоносат-мікро” додатково повинна виконувати функції [13, 14]:
a. здійснювати управління та приймати інформацію від більшої кількості наукових приладів
зі швидкістю до 100 Мбіт/с з використанням уніфікованого інтерфейсу SciWay [15];
b. виконувати формування та декодування кодів Ріда-Соломона, а також скремблювання
інформації, що передається у бортову апаратуру швидкісної радіолінії (БА ШРЛ). Повинна бути
передбачена можливість згорткового кодування і використання декодера Вітербі;
c. передавати інформацію в БА ШРЛ зі швидкістю 30,72 Мбіт/с;
d. передавати наукову інформацію через командну радіолінію СПС-S (резервний варіант);
e. приймати від бортового цифрового обчислювального центру анотаційну інформацію та
прив’язувати її до наукових даних, що передаються на наземні пункти приймання;
f. приймати від малогабаритної астрономічної вимірювальної системи (МАВС) інформацію
про зображення ділянок зоряного неба зі швидкістю близько 30 Мбайт/с;
g. синхронізувати роботу наукових пристроїв, що належать до складу СЗНІ;
h. тимчасово зберігати прийняту інформацію.
i. контролювати рівень поглиненої дози радіації.
Структурні схеми ПЛІС ПМ, ЦБ та КПА контролера швидкісної радіолінії, який відповідає
рекомендаціям [16, 17], та особливості моделювання їхньої роботи описано у [18, 19].
Якщо врахувати, що периферійні мікромодулі СЗНІ, які містять ПЛІС, вбудовані у наукові
прилади як центральні процесори, то стає актуальним завдання забезпечення якісної перевірки
роботи як самих ПЛІС, так і СЗНІ загалом.
2. Цілі статті
Мета роботи – створити комплекти тестів для перевірки роботи моделі СЗНІ супутника
“Іоносат-мікро”, тестування моделі та аналізу результатів тестування
3. Базова структура ПЛІС СЗНІ та модельного стенда
СЗНІ комплексу наукової апаратури (КНА) складається з модуля центрального блока (рис. 1)
і набору периферійних модулів. На рис. 1 також показано зовнішній вигляд електронної плати
блока аналізатора густини заряджених і нейтральних частинок (АГЧ) космічної плазми з резервованим периферійним мікромодулем СЗНІ.
4. Структура ПЛІС СЗНІ КНА “Іоносат-мікро”
ПЛІС ЦБ СЗНІ є типовою (рис. 2) і фактично не змінюється для різних СЗНІ. ПЛІС ПМ
[18, 19] є базовою і уточнюється та модифікується для кожного конкретного наукового пристрою.
Для використання в складі МАВС КНА “Іоносат-мікро” ПЛІС ПМ (рис. 4) додатково містить
внутрішню пам’ять типу FIFO (Int. MAIS FIFO) та контролер (FIFO Controler) зовнішньої пам’яті
типу FIFO, яка розташована у зовнішньому по відношенні до ПЛІС динамічному запам’ятовувальному пристрої DRAM. Характеристики ПЛІС СЗНІ наведено в таблиці.
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Рис. 1. Зовнішній вигляд центрального блока та резервованого ПМ у складі АГЧ

Рис. 2. ПЛІС центрального блока СЗНІ
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Рис. 3. Модулі СЗНІ у струтурі передачі телеметричної інформації
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Рис. 4. ПЛІС ПМ МАВС

Характеристики ПЛІС СЗНІ
Параметри

ПМ
xc6slx45 csg324-3
1
120/240
1
20
16
24
немає
1189 (17%)
105
6 (5%)
1 (1%)
1 (192)
913 (701)
200
40,8
198 / 173 / 25
90 / 42 / 48
33 / 31 / 2
150 / 14 / 137

ПЛІС
Кількість синхронних каналів SciWay
Частоти синхронного каналу SciWay, МГц
Кількість контролерів CAN
Частота CAN, МГц
Системна шина мікроконтролера, біт
Частота мікроконтролера, МГц
Частота радіоканалу, МГц
Кількість задіяних слайсів ПЛІС
Кількість задіяних контактів ПЛІС
Кількість блоків RAMB 16-бітних
Кількість блоків RAMB 8-бітних
Кількість DRAM (частота DRAM, МГц)
Споживана потужність, загальна (на кристалі), мВт
Джиттер синхронного каналу, пс
Температура кристала ПЛІС, град. Ц
Струм джерела Vccint 1,2 В, мА
Струм джерела Vccaux 3,3 В, мА
Струм джерела Vcco33 3,3 В, мА
Струм джерела Vcco18 1,8 В, мА
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ЦБ
xc6slx150 fgg676-3
4
125/250
4
20
32
31,25
1 … 160
7758 (33% )
274
21 (7%)
4 (1%),
2 (200)
3435 (2997)
200
68,2
1107 / 900 / 207
139 / 68 / 71
292 / 272 / 21
380 / 94 / 286

Рис. 5. Модельний стенд КНА “Іоносат-мікро”

ПЛІС забезпечує роботу DRAM як основної пам’яті вбудованого ПМ МАВС, так і його
пам’яті типу FIFO. Для цього порівняно з базовим варіантом контролер динамічної пам’яті у складі
ПЛІС зроблено трипортовим (3 port DRAM Controler).
Оцінкові кількісні характеристики ПЛІС ПМ та ЦБ для використання у складі МАВС КНА
“Іоносат-мікро” наведено у таблиці.
5. Тестування моделі СЗНІ
Модельний стенд СЗНІ [18, 19] є базовим і уточнюється для кожного КНА. Для КНА
“Іоносат-мікро” структурна схема стенда має вигляд, показаний на рис. 3. Додатково до складу
стенда введено модель МАВС, моделі інших наукових пристроїв та збільшена кількість ПЛІС
периферійних модулів. Під час роботи проведено моделювання процесів обміну інформацією між
МАВС, ПМ, ЦБ та КПА за допомогою існуючих інтерфейсів під дією зовнішніх завад. Масштаб
часу під час функціонального моделювання становить приблизно від 1:106 до 1:105, тобто 1 мкс
реального часу роботи системи моделюється приблизно за 0,1 … 1 с машинного часу залежно від
типу комп’ютера та конфігурації системи. Логічне моделювання відбувається приблизно на
порядок довше.
Для тестування моделі СЗНІ розроблено такі тести: тест ОЗП, тест регістрів, тест ДОЗП, тест
CAN, тест контролера МАВС, тест контролера МАВС з FIFO на основі ДОЗП, тест імітатора
МАВС, тест синхронних каналів SciWay, комплексний тест ланцюжка передачі даних: мікроконтролер – імітатор МАВС – контролер МАВС – FIFO на основі ДОЗП – автомат перекачки до
контролера синхронного каналу SciWay – передавач синхронного каналу SciWay – приймач
синхронного каналу SciWay – мікроконтролер. Набір тестів постійно розширюється і доповнюється
новими перевірками. Результати моделювання проходження деяких тестів показано на рис. 6.
Результати моделювання підтверджують коректну роботу розроблених моделей.
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Рис. 6. Тестування моделі СЗНІ “Іоносат-мікро”

Висновки
У роботі наведено результати створення модельного стенда для тестування моделі СЗНІ
супутника “Іоносат-мікро”. Модельний стенд забезпечує моделювання обмінів каналами SciWay
(зокрема і інтерфейсом CAN), послідовними каналами типу RS, обмінів через радіоканал, також
моделюється робота з апаратурою МАВС, з динамічною пам’яттю і дія завад. Наведено технічні
характериситики ПЛІС ПМ. Проведено моделювання процесів обміну інформацією між МАВС,
ПМ, ЦБ та КПА за допомогою існуючих інтерфейсів. Результати моделювання підтверджують
коректну роботу розроблених моделей.
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АНАЛІЗ ГАЛУЗІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 Говорущенко Т.О., 2013
Проаналізовані галузь оцінювання якості програмного забезпечення (ПЗ), побудова формалізованої моделі якості ПЗ, а також характеристики та показники якості ПЗ.
Визначено існуючі проблеми цієї галузі, на вирішення яких спрямовуватимуться
подальші зусилля автора.
Ключові слова: оцінювання, якість програмного забезпечення, модель.
The research is dedicated to the analysis of software quality assessment field, the
construction of formal model of software quality, and the analysis of the software quality
characteristics and indexes. During the research the current problems of this field were
identified. In their decision further efforts of author will be directed.
Key words: assessment, software quality, model.
Вступ (сучасний стан галузі оцінювання якості програмного забезпечення)
Наразі розроблення ПЗ — найбільша галузь світової економіки, в якій зайнято близько 3 млн.
фахівців (програмістів, розробників ПЗ та ін.), а інші 5 млрд. осіб безпосередньо залежать від їхньої
успішної діяльності.
За час розробки програмного забезпечення виконувані завдання, рівень їх складності та
форми подання отриманих результатів кардинально змінилися. Але й донині розробка якісних
програмних продуктів не стала нормою.
Криза у галузі забезпечення якості ПЗ існує: великі проекти виконуються з відставанням від
графіка або з перевищенням кошторису витрат, розроблені продукти не мають необхідних
функціональних можливостей, продуктивність ПЗ низька, якість ПЗ не влаштовує споживачів. За
наближеними оцінками, витрати на розроблення ПЗ становлять близько 275 млрд. дол., але лише
72 % програмних проектів досягають етапу впровадження і усього 26 % програмних проектів
завершуються успіхом [1], тобто лише 71,5 млрд. дол. витрачається на успішні проекти, а решта
200 млрд. дол. витрачаються на провальні або незавершені проекти (рис. 1).
100
80

Всього проектів

60
Досягають етапу
впровадження

40

Завершуються успіхом

20
0
Програмні проекти

Рис. 1. Статистика щодо впровадження програмних проектів,
згідно з оцінками Standish Group International
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За статистикою, 18 % програмних проектів ніколи не завершуються, 53 % проектів з розроблення ПЗ завершуються з перевитратами на 56 % і перевищенням термінів на 84 % і лише 29 %
проектів вкладаються у терміни та бюджет (рис. 2).

Рис. 2. Статистика щодо успішності програмних проектів

Розроблено чимало методів та засобів щодо технологій та стандартів забезпечення якості
програмних комплексів. Для цього залучені кращі фахівці, але якість ПЗ, як і раніше, залежить від
знань та досвіду розробників.
Програмні проекти часто зазнають невдач через неадекватне формулювання вимог, невдале
проектування або неефективне планування, неправильне розуміння або недостатній аналіз специфікації та проекту, тобто через помилки на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ [2–4]. Дослідження
50 проектів, на які витрачено понад 400 людинороків і які включили майже 3000000 рядків коду,
проведені у Лабораторії проектування ПЗ NASA, показали, що підвищена увага до раннього
контролю якості дає змогу істотно знизити рівень помилок, але не знижує загальних витрат на
розробки [2]. Отже, забезпечення можливості раннього виявлення помилок та оцінювання якості
проекту і прогнозування рівня якості розроблюваного за проектом ПЗ на етапі проектування дали б
можливість зменшити витрати на розроблення ПЗ, а то й уникнути багатьох інцидентів, причини
яких можна уникнути на етапах формулювання вимог щодо проектування.
Процес оцінювання та забезпечення якості ПЗ, як власне і процес розроблення ПЗ, залишається незабезпеченим фундаментальною теорією та методологією. Усі дослідження у галузі оцінювання якості (особливо на ранніх етапах життєвого циклу) мають хаотичний, несистематизований
характер, хоча, як доведено у [3–4], саме в кінці етапу проектування можна й варто виявляти та
усувати до 55 % всіх помилок майбутнього ПЗ. Безумовно, є багато фундаментальних досліджень
(роботи Боема, Дейкстри, Мейєра), але відсутня завершена, протестована та апробована теорія та
методологія розроблення якісного ПЗ, а також оцінювання та прогнозування якості ПЗ на ранніх
етапах життєвого циклу. Отже, індустрія оцінювання якості програм потребує кардинальних змін
для запобігання техногенним катастрофам та інцидентам, викликаним помилками ПЗ.
Формалізована модель якості програмного забезпечення
Найчастіше якість програмного забезпечення (ПЗ) – це характеристика ПЗ, яка відображає
ступінь його відповідності вимогам, тобто придатність ПЗ задовольняти певні потреби відповідно
до призначення. При цьому існують незалежні визначення поняття якості у різних стандартах.
Згідно з [5], якість – це повнота властивостей і характеристик продукту, процесу або послуги, які
забезпечують здатність задовольняти оголошені або передбачувані потреби. Згідно з [6], якість ПЗ –
це ступінь, де воно має потрібну комбінацію властивостей. Згідно з [7], якість програмного засобу –
це сукупність властивостей програмного засобу, які зумовлюють його придатність задовольняти
задані або передбачувані потреби відповідно до призначення. Стандарт [8] дає таке визначення
якості ПЗ: весь обсяг ознак та характеристик програмної продукції, який належить до її здатності
задовольняти встановлені або передбачувані потреби.
Характеристика якості програмного засобу – набір властивостей програмного засобу, за
допомогою яких описується та оцінюється його якість [7]. Згідно з [8], характеристика якості ПЗ –
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набір властивостей (атрибутів) програмної продукції, за якими її якість описується і оцінюється.
Характеристики якості можуть вимагатись тією чи іншою мірою, можуть бути відсутніми або
задавати певні вимоги. Показник якості програмного засобу – характеристика якості програмного
засобу, яка підлягає точному описанню та вимірюванню і має кількісне значення [7].
Стандарт [9] об'єднує характеристики якості ПЗ з різних стандартів і пропонує модель якості
ПЗ (рис. 3).

Рис. 3. Модель якості ПЗ за стандартом ISO/IEC 25010:2011 [9]

Очевидно, що якість ПЗ залежить від восьми основних характеристик – функційної
придатності, ефективності, сумісності, зручності використання, надійності, безпеки, супроводжуваності, можливості перенесення. Тоді, досягаючи максимального значення кожної з восьми
характеристик якості, можна досягти максимального значення якості ПЗ.
Сьогодні оцінювання характеристик якості ПЗ відбувається так. Спочатку оцінюються
показники якості ПЗ – обирається метрика, градуюється шкала оцінки залежно від можливих
ступенів відповідності показника накладеним обмеженням. Набір "вимірюваних" показників являє
собою критерій для оцінки характеристики.
Але! Вибір метрик для оцінювання показників якості ПЗ виконується суб'єктивно, оскільки
створені тисячі метрик, але відсутні єдині стандарти щодо їх вибору та використання. Інтерпретація
величин метрик також здійснюється суб'єктивно, оскільки відсутні стандартизовані, "еталонні"
значення метрик. Градуювання шкали оцінки знову ж таки суб'єктивне, тому що залежить від
можливих ступенів відповідності показника накладеним обмеженням, а ступені відповідності не
стандартизовані і визначаються софтверною організацією.
Отже, оцінювання якості ПЗ як функції основних восьми характеристик є суб'єктивним,
оскільки софтверна організація обирає вигідні їй метрики для оцінювання показників, інтерпретує
одержані значення обраних метрик як максимальні, градуює шкалу оцінки кожної характеристики,
враховуючи власну інтерпретацію значень метрик та можливих ступенів відповідності показників
обмеженням, в результаті чого одержує максимальні значення кожної характеристики, а відповідно
й максимальне значення якості ПЗ. Насправді ж відбувається лише формальне задоволення якості
ПЗ внаслідок неповного покриття стандартами об'єктів стандартизації, а також внаслідок вибору
розробником вигідних для себе стандартів та пристосування цих стандартів до своїх потреб. Крім
того, відсутні комплексні методології, які дадуть змогу оцінити не лише вплив кожної окремої
характеристики на якість ПЗ, але й уможливлюють оцінити взаємовплив характеристик.
Для усунення проблеми формалізованого задоволення якості, а також для побудови
методології, яка дасть можливість оцінити взаємовплив характеристик та показників якості ПЗ,
спочатку потрібно побудувати модель якості ПЗ, яка враховуватиме ці взаємовпливи. Якість ПЗ
( Q ), згідно зі стандартом [9], є функцією від восьми основних характеристик якості: функційної
придатності ( FS ), ефективності ( PE ), сумісності ( C ), зручності використання ( U ), надійності
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( R ), безпеки ( S ), супроводжуваності ( M ), можливості перенесення ( P ), які являють собою
значення з певного діапазону. Тоді якість ПЗ можна описати у формалізованому вигляді як
Q = f (FS, PE, C, U, R , S, M, P) .
Але кожна з основних характеристик якості є функцією від кількох показників якості:
FS = f1 (FCom, FCor, FA) , де FCom – функціональна повнота, FCor – функціональна
коректність, FA – функціональна доцільність;
PE = f 2 (TB, RU, Cc) , де TB – поведінка у часі, RU – поведінка ресурсів, Cc – ємність;

C = f 3 (CE, I) , де CE – співіснування, I – взаємодія;
U = f 4 (AR , L, O, UEP, UIA, A) , де AR – розпізнавання доцільності, L – можливість
вивчення, O – керованість, UEP – захист від помилок користувача, UIA – естетичність
інтерфейсу користувача, A – доступність;
R = f 5 (Mat , Avb, FT, Rcv) , де Mat – зрілість, Avb – наявність (доступність), FT –
відмовостійкість, Rcv – відновлюваність;
S = f 6 (Conf , Int , NR , Acb, Auth) , де Conf – конфіденційність, Int – цілісність, NR –
невідхилюваність, Acb – підзвітність, Auth – ідентичність;
M = f 7 (Mod, Rus, Anb, Mdfb, Tsb) , де Mod – модульність, Rus – повторне використання,

Anb – аналізованість, Mdfb – модифікованість, Tsb – тестованість;
P = f 8 (Adb, Inb, Rpb) , де Adb – адаптованість, Inb – можливість інсталяції, Rpb –
можливість заміни.
Тоді модель якості ПЗ за стандартом [5] матиме такий формалізований вигляд:

f1 (FCom, FCor, FA),

f (TB, RU, Cc),

 2

f 3 (CE, I),


f 4 (AR , L, O, UEP, UIA, A), 

Q = f (FS, PE, C, U, R , S, M, P) = f 
.
f 5 (Mat, Avb, FT, Rcv),


f 6 (Conf , Int, NR , Acb, Auth), 


f 7 (Mod, Rus, Anb, Mdfb, Tsb),

f 8 (Adb, Inb, Rpb).

Наразі

є

багато

робіт,

в

яких

досліджено

функції

(1)

Q = f (f1 (FCom, FCor, FA)) ,

Q = f (f 2 (TB, RU, C)) , …, Q = f (f 8 (Adb, Inb, Rpb)) , але відсутні методології, які уможливили б
оцінити якість як функцію усіх восьми характеристик у комплексі, з врахуванням їх взаємовпливів, як це показано в (1). Першим кроком для вирішення такої проблеми є аналіз
характеристик та показників якості на цілісність, суперечливість, надлишковість, повноту.
Аналіз характеристик та показників якості програмного забезпечення
Одним з найважливіших завдань під час оцінювання якості ПЗ є забезпечення цілісності,
повноти та суперечливості характеристик та показників якості. Коректність та достовірність
результату оцінювання якості ПЗ не можуть бути забезпечені, якщо характеристики або показники
якості неповні або суперечать один одному. У той самий час надлишковість характеристик або
показників якості ПЗ можуть призвести до великої складності обчислення якості програмного
забезпечення. Тому постає проблема аналізу характеристик та показників якості на цілісність,
повноту, суперечливість та надлишковість.
Наразі не існує єдиного підходу до оцінювання цілісності, повноти, суперечливості та
надлишковості характеристик та показників якості.

44

Введемо визначення понять цілісності, повноти, суперечливості та надлишковості характеристик та показників якості ПЗ. Несуперечливість означає, що однакові характеристики та
показники повинні позначати одні й ті самі властивості ПЗ. Повнота передбачає, що після надання
кількісної оцінки усіх показників можна одержати коректні кількісні оцінки характеристик якості
ПЗ, які, своєю чергою, повинні забезпечити коректну та достовірну кількісну оцінку якості ПЗ.
Цілісність передбачає узгоджене подання інформації для зв’язаних показників та характеристик.
Надлишковість означає перевищення кількості характеристик та показників якості ПЗ над
невизначеністю інформації, яку вони несуть (над інформаційною ентропією).
Для визначення повноти, цілісності, надлишковості та несуперечливості характеристик та
показників якості ПЗ варто розглянути сутність усіх характеристик та показників.
Розглянемо спочатку характеристики якості ПЗ. Згідно з [9]:
1) функційна придатність ( FS ) – ступінь, в якому ПЗ надає функції, що відповідають
заявленим потребам, під час використання за певних умов;
2) ефективність ( PE ) – продуктивність по відношенню до кількості використовуваних
ресурсів за встановлених умов;
3) сумісність ( C ) – ступінь, в якому ПЗ може обмінюватись інформацією з іншим ПЗ
та/або виконувати необхідні функції, розділяючи апаратне та програмне середовища;
4) зручність використання ( U ) – ступінь, в якому ПЗ може бути використане з певними
ефективністю, продуктивністю і задоволенням користувача у визначеному контексті використання;
5) надійність ( R ) – ступінь, в якому ПЗ виконує певні функції за вказаних умов протягом
певного періоду часу;
6) безпека ( S ) – ступінь, в якому ПЗ захищає інформацію і дані в такий спосіб, що користувачі та
інше ПЗ мають ступінь доступу до даних, які відповідають їхнім типам та рівням дозволу;
7) супроводжуваність ( M ) – ступінь ефективності, в якому ПЗ може бути модифіковане під
час супроводу;
8) можливість переносу ( P ) – ступінь ефективності, в якому ПЗ може бути перенесене з одного
апаратного і програмного забезпечення в інше, з одного оперативного середовища у інше тощо.
У таблиці наведений зміст показників якості ПЗ згідно з [9].
Зміст показників якості ПЗ
Характеристика
якості ПЗ
1
Функційна
придатність

Показники якості ПЗ

Зміст показника

2
функційна повнота ( FCom )

3
ступінь, в якому множина функцій покриває усі
визначені завдання та цілі користувача
ступінь, в якому ПЗ забезпечує правильний результат
з необхідним ступенем точності
ступінь, в якому ПЗ сприяє досягненню визначених
цілей та завдань
ступінь відповідності вимогам результату, часу
обробки і пропускної здатності ПЗ під час виконання
своїх функцій
ступінь відповідності вимогам кількості та типам
ресурсів, використовуваних ПЗ під час виконання
своїх функцій
ступінь відповідності вимогам максимальних меж
параметрів ПЗ
можливість визначення користувачами, чи
підтримуватиме ПЗ їх потреби ще до його реалізації
навчання з використання ПЗ, можливість
використання ПЗ для досягнення поставлених цілей
наявність в ПЗ атрибутів, які дають змогу легко ним
керувати та контролювати його

функційна коректність ( FCor )
функційна доцільність ( FA )
Ефективність

поведінка у часі ( TB )
поведінка ресурсів ( RU )
ємність ( Cc )

Зручність
використання

розпізнавання доцільності ( AR )
можливість вивчення ( L )
керованість ( O )
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Продовження таблиці
1

Надійність

2
захист від помилок користувача
( UEP )
естетичність інтерфейсу
користувача ( UIA )
доступність ( A )

3
ступінь захисту користувачів від помилкових рішень
ступінь естетичності інтерфейсу користувача та
задоволення користувачів
можливість використання ПЗ користувачами з
найширшим діапазоном характеристик та
можливостей
ступінь задоволення програмним забезпеченням
потреб у надійності в умовах нормальної роботи
функціонування та доступність ПЗ, коли воно
потрібне
можливість роботи ПЗ як передбачалося, незважаючи
на наявність апаратних або програмних збоїв
можливість відновлення "постраждалих" даних та
відновлення бажаного стану ПЗ у разі переривання
або невдачі
ефективність виконання функцій програмним
забезпеченням під час спільного використання
ресурсів з іншим ПЗ
можливість обміну інформацією з іншим ПЗ та
використання одержаної інформації
можливість гарантування, що дані доступні лише
користувачам, уповноваженим мати до них доступ
можливість запобігання несанкціонованому доступу і
зміні ПЗ та даних
неможливість відхилення дій або подій, для яких
доведено, що вони існували
можливість унікального відстеження дій користувача
можливість доведенння ідентичності суб'єкта або
ресурсу заявленому об'єкту
ПЗ складається з таких компонентів, що зміна одного
з компонентів надає мінімальний вплив на інші
компоненти
основа (актив) ПЗ може бути використана за
побудови іншого ПЗ
ефективність, з якою можна оцінити вплив
передбачуваних змін
можливість ефективної зміни ПЗ без введення
дефектів та без зниження якості
ефективність, з якою критерії випробувань можуть
бути встановлені для ПЗ
можливість ПЗ ефективно адаптуватись до різного
апаратного і програмного забезпечення або до різних
оперативних середовищ
ефективність, з якою ПЗ може бути успішно
встановлене та/або видалене
можливість заміни ПЗ на інший вказаний
програмний продукт з тими самими цілями у тому
самому середовищі

зрілість ( Mat )
наявність, доступність ( Avb )
відмовостійкість ( FT )
відновлюваність ( Rcv )

Сумісність

співіснування ( CE )
взаємодія ( I )

Безпека

конфіденційність ( Conf )
цілісність ( Int )
невідхилюваність ( NR )
підзвітність ( Acb )
ідентичність ( Auth )

Супроводжуваність

модульність ( Mod )
повторне використання ( Rus )
аналізованість ( Anb )
модифікованість ( Mdfb )
тестованість ( Tsb )

Можливість
перенесення

адаптованість ( Adb )
можливість інсталяції ( Inb )
можливість заміни ( Rpb )

З аналізу формалізованої моделі якості ПЗ, представленої формулою (1), а також із аналізу
змісту характеристик та показників, залучені 10 експертів зробили висновок, що якість не залежить
від однакових характеристик, а жодна характеристика не залежить від однакових показників, тому
характеристики та показники якості ПЗ є несуперечливими.
Характеристики та показники якості ПЗ є повними, на думку тих же 10 експертів, оскільки
кількісні оцінки усіх показників можуть надати коректні кількісні оцінки характеристик якості ПЗ,
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які, своєю чергою, можуть забезпечити коректну та достовірну кількісну оцінку якості ПЗ, але
існують певні проблеми:
1) визначення функцій, які за кількісними оцінками показників якості ПЗ надаватимуть
коректні кількісні оцінки характеристик якості;
2) визначення функції, яка за кількісними оцінками характеристик якості ПЗ, враховуючи їхні
взаємовпливи, надаватиме коректну та достовірну кількісну оцінку якості ПЗ.
Щодо цілісності характеристик та показників якості, то потрібно прагнути саме до
узгодженого подання інформації для зв'язаних показників та характеристик, тобто знову ж таки
потрібна методологія, яка враховуватиме взаємовпливи показників під час оцінювання
характеристик і взаємовпливів характеристик під час оцінювання якості ПЗ.
Для визначення надлишковості характеристик та показників якості ПЗ пригадаємо деякі
властивості інформаційної ентропії – інформаційна ентропія показників якості дорівнюватиме 0, коли
інформація, яку вони несуть, повністю передбачувана, тобто не містить новизни; ентропія кількох
характеристик якості ПЗ дорівнює сумі ентропій окремих характеристик. Оскільки, як було
встановлено, якість не залежить від однакових характеристик, а жодна характеристика не залежить
від однакових показників, то кожен показник і кожна характеристика несуть нову, непередбачувану
інформацію, тобто їх інформаційна ентропія відмінна від 0. Вважатимемо, що усі показники якості
мають однакову значущість (ймовірність) в межах однієї характеристики якості ПЗ. Визначимо тоді
ентропію системи з 8 елементів (формула (1)), вважаючи, що перший елемент (перша характеристика
якості ПЗ) може знаходитись у трьох станах (три показники якості ПЗ), другий елемент – у 3-х станах,
третій елемент – у 2-х станах, четвертий елемент – у семи станах, п'ятий елемент – у 4-х станах,
шостий елемент – у п’яти станах, сьомий елемент – у п’яти станах, восьмий елемент – у 3-х станах з
однаковою ймовірністю. Інформаційна ентропія першого елемента становить:
H1 = log 2 3 = 1,585 .
Аналогічно:
H 2 = H 8 = log 2 3 = 1,585 ,

H 3 = log 2 2 = 1 ,
H 4 = log 2 7 = 2,808 ,
H 5 = log 2 4 = 2 ,
H 6 = H 7 = log 2 5 = 2,324 .
Тоді ентропія системи (якості програмного забезпечення) становить:

H = H1 + H 2 + H 3 + H 4 + H 5 + H 6 + H 7 + H8 = 1,585 + 1,585 + 1 + 2,808 + 2 + 2,324 +
+ 2,324 + 1,585 = 15,211.
Отже, якщо показники якості мають однакову значущість (ймовірність), то кількість
характеристик якості не перевищує їх інформаційної ентропії, тобто надлишковості
характеристик якості ПЗ немає. Аналіз змісту показників якості ПЗ з таблиці за участі 10
експертів підтвердив, що показники якості ПЗ, які несуть передбачувану інформацію, відсутні,
отже, не можна говорити про надлишковість показників або характеристик якості ПЗ.
Висновки
З результатів аналізу сучасного стану галузі оцінювання якості програмного забезпечення, а
також існуючих методів та засобів оцінювання ПЗ випливає потреба і актуальність наукових
досліджень в галузі оцінювання та прогнозування якості ПЗ на ранніх етапах життєвого циклу.
Актуальність проблем підвищення якості ПЗ зумовлює необхідність розроблення фундаментальної теорії та методології оцінювання і забезпечення (гарантування) якості ПЗ, а також
необхідність моделей оцінювання якості ПЗ, які б враховували вплив різних чинників під час
управління якістю. Автор запропонував формалізовану модель якості ПЗ як функцію усіх восьми
характеристик у комплексі, але проблемою під час побудови такої моделі є визначення власне
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функції, яка враховуватиме взаємовпливи характеристик та показників. Першим кроком для
вирішення такої проблеми є аналіз характеристик та показників якості на цілісність, суперечливість, надлишковість, повноту.
Аналіз показників та характеристик якості ПЗ показав, що характеристики та показники
якості є несуперечливими.
За взятої за основу гіпотези, що усі показники якості ПЗ мають однакову значущість
(ймовірність), показники та характеристики якості не мають надлишковості. Але перспективним
напрямком досліджень є визначення значущості (ймовірності) показників якості ПЗ і перевірка
характеристик якості ПЗ на надлишковість з врахуванням одержаних ймовірностей.
Також подальшою перспективою досліджень є забезпечення повноти та цілісності показників
і характеристик якості ПЗ, для чого необхідно:
1) визначити функції, які за кількісними оцінками показників якості ПЗ надаватимуть
коректні кількісні оцінки характеристик якості;
2) визначити функцію, яка за кількісними оцінками характеристик якості ПЗ, враховуючи
їхні взаємовпливи, надаватиме коректну та достовірну кількісну оцінку якості ПЗ;
3) розробити методологію, яка враховуватиме взаємовпливи показників під час оцінювання
характеристик якості і взаємовпливи характеристик за комплексного оцінювання якості ПЗ.
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систем: в 3-х т. – Т. 1: Качество / под ред. В.С. Харченко. – Харьков: Нац. аэрокосмический
университет "ХАИ", 2012. – 201 с. 2. Макконнелл С. Совершенный код. Мастер-класс. – М.:
Издательство "Русская редакция", 2013. – 896 с. 3. Pomorova O., Hovorushchenko T. Intelligent
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Software Engineering and Applications (AJSEA), 2013; 2(2) – Р. 25–31. – [Electronic resource]. – Access
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Розглянуто методи інтелектуального аналізу даних. Проаналізовано сферу застосування інтелектуального аналізу даних та існуючі системи. Зроблено висновки стосовно
перспектив використання методів інтелектуального аналізу даних.
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Overviewed discovery-driven data mining. An application of data mining domain and
existent systems are analysed on their basis. Drawn conclusion in relation to the prospects of
the use of methods of data mining – systems.
Key words: discovery-driven data mining, predictive modeling, outcome prediction,
forecasting, forensic analysis.
Вступ
У зв'язку з удосконаленням технологій запису та зберігання даних людство отримало
колосальні потоки інформаційної “руди” в усіляких областях. Діяльність будь-якого підприємства
(комерційного, виробничого, медичного, наукового тощо) тепер супроводжується реєстрацією та
записом усіх подробиць його діяльності. Став очевидним той факт, що без продуктивної переробки,
потоки сирих даних нікому не потрібні. Специфіка сучасних вимог до такої переробки є такою:
• дані мають необмежений обсяг;
• дані є різнорідними (кількісними, якісними, текстовими);
• результати повинні бути конкретні та зрозумілі;
• інструменти для обробки сирих даних повинні бути прості у використанні.
Алгоритми традиційної математичнї статистики тривалий час, як основні, підтимували
концепцію усереднення з вибірки, що зводиться до операцій над фіктивними величинами (типу
середньої температури аудиторій в усіх приміщеннях університету, середньої висоти будинку
міста, що складається з палаців і халуп тощо). Методи математичної статистики виявилися
корисними переважно для перевірки заздалегідь сформульованих гіпотез (verification-driven data
mining) і для “грубого” розвідницького аналізу, що становить основу оперативної аналітичної
обробки даних (online analytical processing, OLAP).
В основу інтелектуального аналізу даних (discovery-driven data mining, Data Mining, ІАД)
покладена концепція шаблонів (паттернів), що відбивають фрагменти багатоаспектних взаємин у
даних. Ці шаблони являють собою закономірності, властиві підвибіркам даних, які можуть бути
компактно виражені у зрозумілій людині формі. Пошук шаблонів проводиться методами, не
обмеженими апріорними припущеннями про структуру вибірки, та видами розподілів значень
аналізованих показників. Важливе положення ІАД – нетривіальність розшукуваних шаблонів. Це
означає, що знайдені шаблони повинні відбивати неочевидні, несподівані (unexpected) регулярності
в даних, що становлять так звані приховані знання (hidden knowledge). До суспільства прийшло
розуміння, що сирі дані (raw data) містять глибинний шар знань, за грамотного “розкопування”
якого можуть бути виявлені справжні “самородки”.
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Отже, інтелектуальний аналіз даних – це процес виявлення в сирих даних раніше невідомих,
нетривіальних, фактично корисних і доступних інтерпретації знань, необхідних для прийняття
рішень у різних сферах людської діяльності.
Огляд літературних джерел
Розвиток методів запису і зберігання даних привів до бурхливого зростання обсягів збираної
та аналізованої інформації. Обсяги даних настільки великі, що людина просто невзмозі
проаналізувати їх самостійно, хоча необхідність проведення такого аналізу цілком очевидна, адже в
цих “сирих даних” є знання, які можуть бути використані для прийняття рішень [1]. Традиційна
математична статистика, як було сказано, ще довгий час претендувала на роль основного
інструменту аналізу даних, не відповідала проблемам, що виникали. Тому виникла необхіднсть у
розвитку нових сучасних методологій обробки та аналізу даних. Такою новою методологією і став
інтелектуальний аналіз даних ІАД. Причини популярності ІАД такі:
• стрімке накопичення даних (рахунок йде вже на экзабайти);
• загальна комп'ютеризація бізнес-процесів;
• проникнення Інтернет в усі сфери діяльності;
• прогрес в області інформаційних технологій: вдосконалення СУБД і сховищ даних;
прогрес в області виробничих технологій: стрімке зростання продуктивності комп'ютерів, обсягів
накопичувачів, впровадження Grid систем.
Алгоритми, що використовуються в ІАД, вимагають великої кількості обчислень. Раніше це
було стримувальним чинником широкого практичного застосування ІАД, проте сьогоднішнє
зростання продуктивності сучасних процесорів зняло гостроту цієї проблеми. Тепер за прийнятний
час можна провести якісний аналіз сотень тисяч і мільйонів записів. ІАД – міждисциплінарна
галузь, що виникла і розвивалася на основі таких наук, як прикладна статистика, розпізнавання
образів, штучний інтелект, теорія баз даних тощо [2].
До методів і алгоритмів ІАД належать такі: штучні нейроні мережі, дерева рішень, символьні
правила, методи найближчого сусіда і к-найближчого сусіда, метод опорних векторів, байєсові мережі,
лінійна регресія, кореляційно-регресійний аналіз; ієрархічні методи кластерного аналізу, неієрархічні
методи кластерного аналізу, зокрема і алгоритми к-середніх і к-медіани; методи пошуку асоціативних
правил, зокрема алгоритм Apriori; метод обмеженого перебору, еволюційне програмування і генетичні
алгоритми, різноманітні методи візуалізації даних і безліч інших методів. Варто зазначити, що
більшість методів ІАД була розроблена у межах теорії штучного інтелекту. Єдиної думки щодо того, які
задачі необхідно зараховувати до ІАД, немає. Більшість авторитетних джерел перераховує такі:
класифікація, кластеризація, прогнозування, асоціація, візуалізація, аналіз виявлення відхилень, оцінювання, аналіз зв'язків, підведення підсумків. Розглянемо деякі з них [3].
Класифікація (Classification). Це найпростіша і найпоширеніша задача ІАД. В результаті
розв’язання задачі класифікації виявляються ознаки, які характеризують групи об'єктів досліджуваного набору даних – класи; за цими ознаками новий об'єкт можна зарахувати до того чи іншого
класу. Для розв’язання задачі класифікації можуть використовуватися методи: найближчого сусіда
(Nearest Neighbor); к-ближнього сусіда (к-Nearest Neighbor); байєсових мереж (Bayesian Networks);
індукції дерев рішень; нейронних мереж (neural networks).
Кластеризація (Clustering). Кластеризація є логічним продовженням ідеї класифікації. Це є
складніша задача. Особливість кластеризації полягає у тому, що класи об'єктів спочатку не визначені. Результатом кластеризації є розбиття об'єктів на групи. Прикладом методу задачі кластеризації є особливий вид нейроних мереж (карти Кохонена), що самоорганізовуються без вчителя.
Асоціація (Associations). У процесі розв’язання задачі пошуку асоціативних правил відшукуються закономірності міжзв'язаними подіями в наборі даних. Відмінність асоціації від двох
попередніх задач ІАД: пошук закономірностей здійснюється не на основі властивостей об'єкта, що
аналізується, а між кількома подіями, які відбуваються одночасно. Найвідоміший алгоритм
розв’язку задачі пошуку асоціативних правил – алгоритм Apriori.
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Послідовність (Sequence), або послідовна асоціація (sequential association). Послідовність дає
змогу знайти тимчасові закономірності між транзакціями. Задача послідовності подібна до
асоціації, але її метою є встановлення закономірностей не міжодночасно наступаючими подіями, а
між подіями, пов'язаними в часі (тобто, що відбуваються з деяким певним інтервалом у часі. Цю
задачу ІАД також називають задачею знаходження послідовних шаблонів (sequential pattern).
Правило послідовності: після події X через певний час відбудеться подія У.
Прогнозування (Forecasting). В результаті розв’язання задачі прогнозування на основі
особливостей існуючих даних оцінюються пропущені або ж майбутні значення цільових числових
показників. Для розв’язання таких задач широко застосовуються методи математичної статистики,
нейроні мережі тощо.
Візуалізація (Visualization, Graph Mining). В результаті візуалізації створюється графічний
образ аналізованих даних. Для розв’язання задачі візуалізації використовуються графічні методи,
що показують наявність закономірностей у даних. Приклад методів візуалізації – представлення
даних в 2D- і 3D-вимірюваннях.
Підведення підсумків (Summarization) – задача, мета якої – опис конкретних груп об'єктів з
аналізованого набору даних тощо [4].
Задачі ІАД, залежно від моделей, що використовуються, можуть бути дескриптивними і
прогнозуючими. В результаті розв’язання описових (descriptive) задач аналітик одержує шаблони,
що описують дані, які піддаються інтерпретації. Ці задачі описують загальну концепцію
аналізованих даних, визначають інформативні, підсумкові, відмітні особливості даних.
Прогнозуючі (predictive) задачі ґрунтуються на аналізі даних, створенні моделі, прогнозі
тенденцій або властивостей нових або невідомих даних.
ІАД може складатися з двох або трьох стадій [4]:
Стадія 1. Виявлення закономірностей (вільний пошук).
Стадія 2. Використовування виявлених закономірностей для прогнозу невідомих значень
(прогностичне моделювання).
На додаток до цих стадій інколи вводять стадію оцінювання (валідації), наступну за стадією
вільного пошуку [5]. Мета валідації – перевірка достовірності знайдених закономірностей. Проте
вважається, що валідація здебільшого є частиною першої стадії, оскільки в реалізації багатьох методів,
зокрема нейронних мереж і дерев рішень, передбачений розподіл загальної множини даних на
навчальні і перевіркові, і останні уможливлюють перевіряти достовірність отриманих результатів.
Стадія 3. Аналіз виключень – стадія, призначена для виявлення і пояснення аномалій,
знайдених у закономірностях.
Вільний пошук (Discovery). На стадії вільного пошуку здійснюється дослідження набору
даних з метою пошуку прихованих закономірностей. Попередні гіпотези щодо виду закономірностей тут не визначаються. Закономірність (law) – істотний і такий, що постійно повторюється
взаємозв'язок, що визначає етапи і форми процесу становлення, розвитку різних явищ або процесів.
Система ІАД на цій стадії визначає шаблони, для отримання яких у системах OLAP, наприклад,
аналітику необхідно обдумувати і створювати множину запитів. Тут же аналітик звільняється від
такої роботи – шаблони шукає за нього система. Особливо корисне застосування цього підходу в
надвеликих базах даних, де вловити закономірність за допомогою створення запитів доволі
складно, для цього вимагається перепробувати безліч різноманітних варіантів. Вільний пошук
подано такими діями [6]:
• виявлення закономірностей умовної логіки (conditional logic);
• виявлення закономірностей асоціативної логіки (associations and affinities);
• виявлення трендів і коливань (trends and variations).
Описані дії у межах стадії вільного пошуку виконуються за допомогою:
• індукції правил умовної логіки (задачі класифікації і кластеризації, опис в компактній
формі близьких або подібних груп об'єктів);
• індукції правил асоціативної логіки (задачі асоціації і послідовності і витягування за їх
допомогою інформації);
• визначення трендів і коливань (початковий етап задачі прогнозування).
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На стадії вільного пошуку також повинна здійснюватись валідація закономірностей, тобто
перевірка їх достовірності на частини даних, які не брали участі у формуванні закономірностей.
Прогностичне моделювання (Predictive Modeling). Друга стадія ІАД – прогностичне моделювання – використовує результати роботи першої стадії. Тут знайдені закономірності використовуються безпосередньо для прогнозування. Прогностичне моделювання охоплює такі дії:
• прогнозування невідомих значень (outcome prediction);
• прогнозування розвитку процесів (forecasting).
У процесі прогностичного моделювання розв'язуються задачі класифікації і прогнозування.
Під час розв’язування задачі класифікації результати роботи першої стадії (індукції правил)
використовуються для зарахування нового об'єкта з певною упевненістю до одного з відомих,
наперед визначених класів на підставі відомих значень.
Під час розв’язування задачі прогнозування результати першої стадії (визначення тренду або
коливань) використовуються для прогнозу невідомих (пропущених або ж майбутніх) значень
цільової змінної (змінних).
Закономірності, отримані на цій стадії, формуються від часткового до загального. У результаті ми одержуємо деяке загальне знання про деякий клас об'єктів на підставі дослідження окремих
представників цього класу.
Прогностичне моделювання, навпаки, дедуктивне. Закономірності, отримані на цій стадії,
формуються від загального до часткового. Тут ми одержуємо нове знання про деякий об'єкт або ж
групу об'єктів на підставі:
• знання класу, до якого належать досліджувані об'єкти;
• знання загального правила, що діє в межах цього класу об'єктів.
Аналіз виключень (forensic analysis). На третій стадії ІАД аналізуються виключення або аномалії,
виявлені у знайдених закономірностях. Дія, що виконується на цій стадії, – виявлення відхилень
(deviation detection). Для виявлення відхилень необхідно визначити норму, яка розраховується на стадії
вільного пошуку. Стадія аналізу виключень може бути використана як очищення даних [4].
Постановка завдання
На основі аналізу літературних джерел зробити висновки щодо особливостей, перспектив
використання та можливостей розвитку інтелектуального аналізу даних у сучасних умовах
розвитку комп’ютених технологій.
Результати досліджень
Сфера застосування ІАД нічим не обмежена – вона скрізь, де є якісь дані. Але насамперед
методи ІАД сьогодні зацікавили комерційні підприємства, що розгортають свої проекти на основі
інформаційних сховищ даних (Data Warehousing). ІАД являють собою велику цінність для
керівників і аналітиків у їх повсякденній діяльності. Ділові люди усвідомили, що за допомогою
методів ІАД вони можуть одержати відчутні переваги у конкурентній боротьбі. Досвід багатьох
підприємств показує, що віддача від використання ІАД може сягати 1000 %. Наприклад, відомі
повідомлення про економічний ефект, що в 10–70 разів перевищив первісні витрати від 350 до 750
тис. дол. Відома інформація про проект у 20 млн. дол., що окупився усього за 4 місяці. Інший
приклад – річна економія 700 тис. дол. за рахунок впровадження ІАД в мережі універсамів
Великобританії. Нижче розглянуто сучасні системи, в основу яких покладений ІАД.
Предметно-предметно-орієнтовані аналітичні системи
Предметно-предметно-орієнтовані аналітичні системи дуже різноманітні. Найширший
підклас таких систем, що одержав поширення у галузі дослідження фінансових ринків, називається
“технічний аналіз”. Він являє собою сукупність кількох десятків методів прогнозу динаміки цін і
вибору оптимальної структури інвестиційного портфеля, що ґрунтуються на різних емпіричних
моделях динаміки ринку. Ці методи часто використовують нескладний статистичний апарат, але
максимально враховують сформованоу своєю областю специфіку (професійна мова, системи різних
індексів тощо). На ринку є багато програм цього класу. Як правило, вони доволі дешеві.
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Статистичні пакети
Останні версії майже усіх відомих статистичних пакетів включають поряд із традиційними
статистичними методами також елементи ІАД. Але основна увага в них приділяється все
таки класичним методикам – кореляційному, регресійному, факторному аналізу тощо. Доволі
свіжий детальний огляд пакетів для статистичного аналізу наведений на сторінках ЦЕМІ
http://is1.cemi.rssi.ru/ruswin/index.htm. Недоліком систем цього класу вважається вимога до
спеціальної підготовки користувача. Також відзначають, що потужні сучасні статистичні пакети є
занадто “великоваговими” для масового застосування у фінансах і бізнесі. До того ж часто ці
системи доволі дорогі.
Є ще серйозніший принциповий недолік статистичних пакетів, що обмежує їх застосування
в ІАД. Більшість методів, що належать до складу пакетів, спираються на статистичну парадигму,
у якій головними фігурантами слугують усереднені характеристики вибірки. А ці характеристики,
як вказувалося вище, під час дослідження реальних складних життєвих феноменів часто є фіктивними величинами.
Як приклади найпотужніших і найрозповсюдженіших статистичних пакетів можна назвати SAS
(компанія SAS Institute), SPSS (SPSS), STATGRAPICS (Manugistics), STATISTICA, STADIA та ін.
Нейронні мережі
Це великий клас систем, архітектура яких має аналогію (як тепер відомо, доволі слабку) з
побудовою нервової тканини з нейронів. В одній з найпоширеніших архітектур – багатошаровому
перцептроні зі зворотним поширенням помилки – імітується робота нейронів у складі ієрархічної
мережі, де кожен нейрон вищого рівня з'єднаний своїми входами з виходами нейронів нижчого
шару. На нейрони найнижчого шару подаються значення вхідних параметрів, на основі яких
потрібно приймати якісь рішення, прогнозувати розвиток ситуації тощо. Ці значення розглядаються
як сигнали, що передаються у наступний шар, послаблюючись або підсилюючись, залежно від
числових значень (ваг), що приписуються міжнейроним зв'язкам. У результаті на виході нейрона
найвищого верхнього шару виробляється деяке значення, яке розглядається як відповідь – реакція
усієї мережі на введені значення вхідних параметрів. Для того, щоб мережу можна було
застосовувати й далі, її колись треба “натренувати” на отриманих раніше даних, для яких відомі й
значення вхідних параметрів, і правильні відповіді на них. Тренування полягає у підборі ваг
міжнейроних зв'язків, відповідей, що забезпечують найбільшу близькість мережі до відомих
правильних відповідей.
Основним недоліком нейромережевої парадигми є необхідність у дуже великому обсязі
навчальної вибірки. Інший істотний недолік полягає у тому, що навіть натренована нейронна
мережа являє собою “чорну скриньку”. Знання, що зафіксовані як ваги кількох сотень міжнейронних
зв'язків, зовсім не піддаються аналізу й інтерпретації людиною (відомі спроби дати інтерпретацію
структурі налаштованої нейромережі виглядають непереконливими – система “ KINOsuite-PR”).
Приклади нейромережевих систем – BrainMaker (CSS), NeuroShell (Ward Systems Group),
OWL (HyperLogic). Вартість їх доволі висока.
Системи міркувань на основі аналогічних випадків
Ідея систем міркувань на основі аналогічних випадків (case based reasoning, CBR) на перший
погляд украй проста. Для того, щоб зробити прогноз на майбутнє або вибрати правильне рішення,
ці системи знаходять у минулому близькі аналоги наявної ситуації й вибирають ту саму відповідь,
що була для них правильною. Тому цей метод ще називають методом “найближчого сусіда” (nearest
neighbour). Останнім часом поширення одержав також термін memory based reasoning, що акцентує
увагу на тому, що рішення приймається на підставі усієї інформації, накопиченої у пам’яті.
Системи CBR показують непогані результати у найрізноманітніших задачах. Головним їх
мінусом є те, що вони взагалі не створюють якихось моделей або правил, що узагальнюють попередній
досвід, – у виборі рішення вони ґрунтуються на усьому масиві доступних історичних даних, тому
неможливо сказати, на основі яких конкретно чинників CBR системи будують свої відповіді.
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Інший мінус полягає у сваволі, яку допускають системи CBR під час вибору міри
“близькості”. Від цієї міри у найвирішальніший спосіб залежить обсяг множини прецедентів, які
потрібно зберігати в пам'яті для досягнення задовільної класифікації або прогнозу.
Приклади систем, що використовують CBR, – KATE tools (Acknosoft, Франція), Pattern
Recognition Workbench (Unica, США).
Дерева рішень (decision trees)
Дерева рішення є одним з найпопулярніших підходів до розв'язання задач ІАД. Вони
створюють ієрархічну структуру правил типу “ЯКЩО... ТО...” ( if-then), що має вид дерева. Для
ухвалення рішення, до якого класу зарахувати деякий об'єкт або ситуацію, потрібно відповісти на
питання, що стоять у вузлах цього дерева, починаючи з його кореня. Питання мають вигляд
“значення параметра A більше x?". Якщо відповідь позитивна, здійснюється перехід до правого
вузла наступного рівня, якщо негативна, – то до лівого вузла; потім знову треба поставити питання,
пов'язане з відповідним вузлом.
Популярність підходу пов'язана ніби з наочністю та зрозумілістю. Але дерева рішень
принципово нездатні знаходити “кращі” (найповніші й найточніші) правила в даних. Вони реалізують наївний принцип послідовного перегляду ознак і “зачіпають” фактично осколки справжніх
закономірностей, створюючи лише ілюзію логічного висновку.
До того ж більшість систем використовують саме цей метод. Найвідомішими є See5/З5.0
(RuleQuest, Австралія), Clementine (Integral Solutions, Великобританія), SIPINA (University of Lyon,
Франція), IDIS (Information Discovery, США), KnowledgeSeeker (ANGOSS, Канада). Вартість цих
систем варіюється від дешевих до доволі дорогих.
Еволюційне програмування
Проілюструємо сучасний стан цього підходу на прикладі системи PolyAnalyst – російської
розробки, що одержала сьогодні загальне визнання на ринку ІАД. У цій системі гіпотези про вид
залежності цільової змінної від інших змінних формулюються у вигляді програм на деякій внутрішній
мові програмування. Процес побудови програм будується як еволюція у світі програм (цим підхід дуже
подібний до генетичних алгоритмів). Коли система знаходить програму, що більш-менш задовільно
виражає шукану залежність, вона починає вносити в неї невеликі модифікації й відбирає серед
побудованих дочірніх програм ті, які підвищують її точність. У такий спосіб система “вирощує” кілька
генетичних ліній програм, які конкурують між собою в точності вираження шуканої залежності.
Спеціальний модуль системи PolyAnalyst переводить знайдені залежності із внутрішньої мови системи
на зрозумілу користувачеві мову (математичні формули, таблиці тощо).
Інший напрямок еволюційного програмування пов'язане з пошуком залежності цільових
змінних від інших у формі функцій якогось певного виду. Наприклад, в одному з найудаліших
алгоритмів цього типу – методі групового урахування аргументів (МГУА) – залежність шукають у
формі поліномів. У цей час із систем, що продаються в Росії, МГУА реалізована у системі
NeuroShell компанії Ward Systems Group. Вартість систем варіюється до середніх цінових меж.
Генетичні алгоритми
ІАД не основна область застосування генетичних алгоритмів. Їх потрібно розглядати скоріше
як потужний засіб розв'язання різноманітних комбінаторних задач і задач оптимізації. Проте
генетичні алгоритми увійшли сьогодні до стандартного інструментарію методів ІАД, тому вони й
включені для розгляду.
Перший крок під час побудови генетичних алгоритмів – це кодування вихідних логічних
закономірностей у базі даних, які називаються хромосомами, а увесь набір таких закономірностей
називають популяцією хромосом. Далі для реалізації концепції відбору вводиться спосіб зіставлення різних хромосом. Популяція обробляється за допомогою процедур репродукції, мінливості
(мутацій), генетичної композиції. Ці процедури імітують біологічні процеси. Найважливіші серед
них: випадкові мутації даних в індивідуальних хромосомах, переходи (кросинговер) і рекомбінація
генетичного матеріалу, що міститься в індивідуальних батьківських хромосомах, і міграції генів.
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У ході роботи процедур на кожній стадії еволюції виходять популяції з усе досконалішими
індивідуумами.
Генетичні алгоритми зручні тим, що їх легко розпаралелювати. Наприклад, можна розбити
покоління на кілька груп і працювати з кожною з них незалежно, обмінюючись час від часу
кількома хромосомами. Існують також й інші методи розпаралелювання генетичних алгоритмів.
Генетичні алгоритми мають багато недоліків. Критерій відбору хромосом і використовуваних
процедур є евристичними й далеко не гарантують знаходження “кращого” рішення. Як і в
реальному житті, еволюцію може “заклинити” на будь-якій непродуктивній галузі. І, навпаки,
можна навести приклади, як два безперспективні батьки, які будуть виключені з еволюції
генетичним алгоритмом, виявляються здатними зробити високоефективного нащадка. Це особливо
стає помітно під час розв’язання високорозмірних задач зі складними внутрішніми зв'язками.
Прикладом може бути система GeneHunter фірми Ward Systems Group. Її вартість зарахована
до середньої цінової категорії.
Алгоритми обмеженого перебору
Алгоритми обмеженого перебору минулого запропоновані у середині 60-х років ХХ ст.
М.М. Бонгардом для пошуку логічних закономірностей у даних. З того часу вони
продемонстрували свою ефективність під час розв’язання множини задач із усіляких областей.
Ці алгоритми обчислюють частоти комбінацій простих логічних подій у підгрупах даних.
Приклади простих логічних подій: X = a; X < a; X a; a < X < b та ін., де X – параметр, “a” і “b” –
константи. Обмеженням слугує довжина комбінації простих логічних подій (у М. Бонгарда вона
дорівнює 3). На підставі аналізу обчислених частот робиться висновок про корисність тієї чи іншої
комбінації для встановлення асоціації у даних, для класифікації, прогнозування тощо.
Найяскравішим сучасним представником цього підходу є система WizWhy підприємства
WizSoft. Хоча автор системи Абрахам Мейдан не розкриває специфіку алгоритму, покладеного в
основу роботи WizWhy, за результатами ретельного тестування системи були зроблені висновки
про наявність тут обмеженого перебору (вивчалися результати, залежності часу їхнього одержання
від кількості аналізованих параметрів тощо).
Автор WizWhy стверджує, що його система виявляє усі логічні if-then правила в даних.
Насправді це не так. По-перше, максимальна довжина комбінації в if-then-правилі в системі
WizWhy дорівнює 6, і, по-друге, із самого початку роботи алгоритму виробляється евристичний
пошук простих логічних подій, на яких потім будується увесь подальший аналіз. Зрозумівши ці
особливості WizWhy, не важко було запропонувати найпростішу тестову задачу, яку система не
змогла взагалі розв’язати. Інший момент – система видає розв’язок за прийнятний час, тільки для
порівняно невеликої розмірності даних.
Проте система WizWhy є сьогодні одним з лідерів на ринку продуктів ІАД. Це не позбавлено
підстав. Система постійно демонструє вищі показники під час розв’язання практичних задач, ніж
усі інші алгоритми. Вартість системи трохи більша за середню.
Системи для візуалізації багатовимірних даних
Тією чи іншою мірою засіб для графічного зображення даних підтримується усіма системами
SFL. До того ж доволі значну частку ринку займають системи, що спеціалізуються винятково на цій
функції. Прикладом тут може слугувати програма DataMiner 3D словацької фірми “Dimension 5”
(5-й вимір).
У подібних системах основна увага сконцентрована на толерантності користувацького
інтерфейсу, що дає змогу асоціювати з аналізованими показниками різні параметри діаграми
розсіювання об'єктів (записів) бази даних. До таких параметрів належить колір, форма, орієнтація
щодо власної осі, розміри та інші властивості графічних елементів зображення. Крім того, системи
візуалізації даних позначені зручними засобами для масштабування й обертання зображень.
Вартість систем візуалізації може сягати кілька сотень доларів.
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Вище були проаналізовані існуючі системи ІАД. А тепер коротко охарактеризуємо можливі
напрямки використання ІАД.
Роздрібна торгівля
Підприємства роздрібної торгівлі сьогодні збирають докладну інформацію про кожну окрему
закупівлю, використовуючи кредитні картки з маркою магазину та автоматизовану систему контролю. Ось типові завдання, які можна виконувати за допомогою ІАД у сфері роздрібної торгівлі:
• аналіз купівельного кошика (аналіз подібності) призначений для виявлення товарів, які
покупці прагнуть купувати разом. Знання купівельного кошика необхідне для поліпшення реклами,
вироблення стратегії створення запасів товарів і способів їх розкладки у торговельних залах;
• дослідження часових шаблонів допомагає торговельним підприємствам ухвалювати рішення
щодо створення товарних запасів. Воно дає відповіді на питання: “Якщо сьогодні покупець придбав
відеокамеру, то через якись час він найімовірніше купить нові батарейки до неї та плівку?";
• створення прогнозних моделей дає можливість торговельним підприємствам дізнаватися
про характер потреб різних категорій клієнтів з визначеною поведінкою, наприклад, про купівлю
товарів відомих дизайнерів або про відвідування розпродажів. Ці знання потрібні для розроблення
точно спрямованих, економічних заходів щодо просування товарів.
Банківська справа
Досягнення технології ІАД використовуються у банківській справі для виконання таких завдань:
• виявлення шахрайства із кредитними картками. Аналізуючи минулі транзакції, які згодом
виявилися шахрайськими, банк виявляє деякі стереотипи такого шахрайства;
• сегментація клієнтів. Розбиваючи клієнтів на різні категорії, банки роблять свою
маркетингову політику цілеспрямованішою і результативнішою, пропонуючи різні види послуг
різним групам клієнтів;
• прогнозування змін клієнтури. ІАД допомагає банкам будувати прогнозні моделі цінності
своїх клієнтів і у відповідний спосіб обслуговувати кожну категорію покупців.
Телекомунікації
В області телекомунікацій методи ІАД допомагають компаніям енергійніше просувати свої
програми маркетингу й ціноутворення, щоб утримувати існуючих клієнтів і залучати нових. Серед
типових заходів відзначимо такі:
• аналіз записів про докладні характеристики викликів. Призначення такого аналізу –
виявлення категорій клієнтів з подібними стереотипами користування їх послугами та розроблення
привабливих наборів цін і послуг;
• виявлення лояльності клієнтів. ІАД можна використовувати для визначення характеристик клієнтів, які одого разу скориставшись послугами цієї компанії, з великою часткою
ймовірності залишаться їй вірними. У підсумку засоби, які виділяються на маркетинг, можна
витрачати там, де віддача буде найбільша.
Страхування
Страхові компанії протягом багатьох років накопичують великі обсяги даних. Тут велике
поле для спрацьовування методів ІАД:
• виявлення шахрайства. Страхові компанії можуть знизити рівень шахрайства,
відшукуючи певні стереотипи у заявах про виплату страхового відшкодування, що характеризують
взаємини між юристами, лікарями та заявниками;
• аналіз ризику. Шляхом виявлення сполучень чинників, пов'язаних з оплаченими заявами,
страховики можуть зменшити свої втрати по зобов'язаннях. Відомий випадок, коли у США велика
страхова компанія виявила, що суми, виплачені за заявами людей одружених, удвічі перевищує
суми по заявах самотніх людей. Компанія відреагувала на це нове знання переглядом своєї
загальної політики надання знижок сімейним клієнтам.
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Інші додатки
ІАД може застосовуватися у багатьох галузях діяльності, таких як:
• розвиток автомобільної промисловості. При складанні автомобілів виробники повинні
враховувати вимоги кожного окремого клієнта, тому їм потрібна можливість прогнозування популярності певних характеристик і знання того, які характеристики переважно замовляються разом;
• політика гарантій. Виробникам потрібно вираховувати кількість клієнтів, які подадуть
гарантійні заявки, і середню вартість заявок;
• заохочення клієнтів, що часто літають літаками. Авіакомпанії можуть виявити групу
клієнтів, яких заохочувальними заходами можна спонукати літати більше. Наприклад, одна
авіакомпанія виявила категорію клієнтів, які літали на короткі відстані, не накопичуючи достатньої
суми відстаней для вступу до їхніх клубів, тому вона в такий спосіб змінила правила прийому до
клубу, щоб заохочувати кількість польотів, так само, як і суму відстаней.
Медицина
Відомо багато експертних систем для постановки медичних діагнозів. Вони побудовані
переважно на основі правил, що описують сполучення різних симптомів різних захворювань.
За допомогою таких правил розпізнають не тільки те, чим хворіє пацієнт, але і як потрібно його
лікувати. Правила допомагають вибирати засоби медикаментозного впливу, визначати показання –
протипоказання, орієнтуватися у лікувальних процедурах, створювати умови найефективнішого
лікування, передбачати результати призначеного курсу лікування тощо. Технології ІАД дають
можливість виявляти ці шаблони, складові зазначених правил.
Молекулярна генетика та генна інженерія
Мабуть, найгостріше поставлено завдання виявлення закономірностей в експериментальних
даних у молекулярній генетиці та генній інженерії. Тут воно формулюється як визначення маркерів,
під якими розуміють генетичні коди, що контролюють ті чи інші фенотипічні ознаки живого
організму. Такі коди можуть містити сотні, тисячі й більше пов'язаних елементів.
На розвиток генетичних досліджень виділяються великі кошти. Останнім часом у цій галузі
виник особливий інтерес до застосування методів ІАД. Відомо кілька великих фірм, що спеціалізуються на застосуванні цих методів для розшифрування генома людини й рослин.
Прикладна хімія
Методи ІАД широко застосовуються у прикладній хімії (органічній і неорганічній). Тут нерідко
виникає питання про з'ясуванні особливостей хімічної будови тих чи інших з'єднань, їхніх визначальних
властивостей. Особливо актуальним таке завдання виявляється при аналізуванні складних хімічних
сполук, опис яких включає сотні й тисячі структурних елементів та їхніх зв'язків.
Можна навести ще багато прикладів, де методи ІАД відіграють велику роль. Особливість
цього полягає в їх складній системній організації. Вони належать переважно до надкібернетичного
рівня організації систем, закономірності якого не можуть бути точно описані мовою статистичних
чи інших аналітичних математичних моделей. Дані у зазначених областях неоднорідні, гетерогенні,
нестаціонарні й часто відрізняються високою розмірністю.
На основі розглянутого вище матеріалу можна стверджувати, що потенціал ІАД дає поштовх
до розширення меж застосування цієї технології в сучасному світі комп’ютерних технологій. Щодо
перспектив ІАД можливі такі напрямки розвитку:
• виділення типів предметних галузей з відповідними їм евристиками, формалізація яких
полегшить розв’язання відповідних задач ІАД, що належать до цих галузей;
• створення формальних мов і логічних засобів, за допомогою яких будуть формалізовані
міркування і автоматизація яких стане інструментом розв’язання задач ІАД у конкретних
предметних галузях;
• створення методів ІАД, здатних не тільки витягувати з даних закономірності, але й
формувати деякі теорії, що спираються на емпіричні дані;
• подолання істотного відставання можливостей інструментальних засобів ІАД від
теоретичних досягнень у цій області.
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Основна особливість ІАД полягає в поєднанні широкого математичного інструментарію (від
класичного статистичного аналізу до нових кібернетичних методів) і останніх досягнень у сфері
інформаційних технологій. У технології ІАД гармонійно поєднані чітко формалізовані методи і
методи неформального аналізу, тобто кількісний і якісний аналіз даних.
Більшість аналітичних методів, що використовуються в ІАД, – це відомі математичні алгоритми і
методи. Новим в їх застосуванні є можливість їх використання під час вирішення тих чи інших
конкретних проблем, зумовлена новими технічними і програмними засобами, що з'явилися.
Висновки
Системи інтелектуального аналізу даних застосовуються як масовий продукт для бізнесдодатків і як інструменти для проведення унікальних досліджень (генетика, хімія, медицина тощо).
Лідери ІАД пов'язують майбутнє цих систем з використанням їх як інтелектуальних додатків,
вбудованих у корпоративні сховища даних.
Незважаючи на достатню кількість методів ІАД, пріоритет поступово зміщується у бік
логічних алгоритмів пошуку в даних причинно-наслідкових правил. За їх допомогою розв’язуються
задачі прогнозування, класифікації, розпізнавання образів, сегментації БД, здобування з даних
“схованих” знань, інтерпретації даних, установлення асоціацій в БД тощо. Результати таких
алгоритмів ефективні й легко інтерпретуються.
До того ж головною проблемою логічних методів виявлення закономірностей є проблема
перебору варіантів за прийнятний час. Відомі методи або штучно обмежують такий перебір
(алгоритми КОРА, WizWhy), або будують дерева рішень (алгоритми CART, CHAID, ID3, See5,
Sipina та ін.), що мають принципові обмеження ефективності пошуку причинно-наслідкових
правил. Інші проблеми пов'язані з тим, що відомі методи пошуку логічних правил не підтримують
функцію узагальнення вищерозглянутих правил і функцію пошуку оптимальної композиції таких
правил. Вдале рішення зазначених проблем може бути покладене в основу нових методик ІАД та
відповідних розробок.
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інтегральної нелінійності багаторозрядних АЦП, що використовують багаторезисторний
подільник напруги з усередненням спадів напруги на усіх резисторах. Проведено
дослідження впливу похибки опору резисторів багаторезистивного подільника та випадкової похибки АЦП на невиключену похибку коригування інтегральної нелінійності.
Ключові слова: інтегральна нелінійність, невиключена похибка, багаторезисторний подільник напруги.
There is developed method of testing points generation for identification and correction
of integral nonlinearity of high performance ADC. The developed method is based on
averaging all voltages of multi-resistors voltage divider. It is investigated influence of resistors’
error and random error of ADC on residual error of integral nonlinearity correction for
method based on multi-resistor divider.
Key words: Integral Nonlinearity, Residual Error, Multi-Resistor Voltage Divider.
Вступ
Розповсюдження засобів обчислювальної техніки та алгоритмів цифрового опрацювання
сигналів призвели до того, що аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) стали необхідним компонентом фактично усіх вимірювальних систем, а їх метрологічні характеристики визначають характеристики систем загалом, тому покращення параметрів АЦП є актуальним завданням.
Огляд літературних джерел
Нішу прецизійних АЦП напруги постійного струму зайняли перетворювачі на базі сигма-дельта
модулятора (СДМ) [1, 2]. Їх високу точність забезпечують структурно-алгоритмічні методи – встановлення нуля і калібрування, що зменшує вплив на результат перетворення адитивної та мультиплікативної складових похибки перетворення. Тому похибка результату перетворення визначається
переважно похибками джерела напруги калібрування, комутуючого пристрою і залишковою похибкою
АЦП, в якій домінує похибка нелінійності функції перетворення (ФП) АЦП. Наприклад, для
24-розрядного АЦП типу AD7714 [3] похибка нелінійності досягає 0,0015 %, що відповідає 16-му
розряду, отже, апріорі молодші 8 розрядів результату перетворення неточні та надлишкові. Тому для
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підвищення точності перетворення АЦП більше ніж 0,0015 %, потрібно коригувати нелінійну складову
його похибки. Також існують методи вимірювання (заміщення, відношення), точність яких
визначається саме нелінійністю ФП АЦП [4]. У [5–7] запропоновано метод визначення нелінійності
функції перетворення (ФП) АЦП у тестових точках з високою точністю, що ґрунтується на усередненні
спадів напруги на групах послідовно включених резисторів багаторезисторного подільника напруги.
Кількість тестових точок визначається кількістю резисторів у подільнику. Недоліком цього методу,
який умовно називається «базовим», є те, що усі сформовані тестові точки відповідають ряду 1 і
N

знаходяться у нижній половині діапазону перетворення АЦП.
Мета роботи – розробити метод, що забезпечує рівномірний розподіл тестових точок за
діапазоном перетворення АЦП.
1. Метод формування тестових точок
В результаті дослідження базового методу визначення ФП АЦП [5, 6] виявлено залежність
невиключеної похибки нелінійності від густини розміщення тестових точок. Це дає можливість
після коригування похибок за допомогою встановлення нуля, калібрування та базового методу,
виділити в діапазоні перетворення АЦП два субдіапазони – нижню та верхню половини діапазону
перетворення АЦП. При цьому невиключена похибка перетворення у цих субдіапазонах є різною, а
невиключену нелінійну складову похибки верхнього субдіапазону приблизно на порядок
перевищує невиключена нелінійна складова похибки нижнього субдіапазону. Враховуючи ці
результати, пропонується формувати тестові точки визначення нелінійності ФП багатодіапазонного
АЦП (в найпростішому випадку – дводіапазонного) як спади напруги на послідовно включених
резисторах багаторезисторного подільника напруги, виміряних на нижньому субдіапазоні
найвищого діапазону перетворення АЦП, та використовувати їх для визначення нелінійності ФП
АЦП на нижчих діапазонах перетворення. Для подільника напруги, що складається з резисторів
R1 , R2 , ... , R N , тестові точки формуються як спади напруги на послідовно включених резисторах

R1 ; R1 , R2 ; R1 ...R3 ; R1 ...RN . Це дає змогу отримати N 2 тестових точок, розміщених рівномірно у
2
нижній половині найвищого діапазону перетворення АЦП, та виміряних з порівняно високою
точністю. Їх використання для калібрування та визначення нелінійності ФП АЦП на нижчому
діапазоні забезпечує поєднання порівняно високої точності кожної із сформованих тестових точок і
забезпечує рівномірний розподіл цих точок за діапазоном перетворення у випадку, якщо відношення напруги вищого діапазону до напруги нижчого більше ніж два, а також уможливлює
формування довільної кількості тестових точок.
2. Методика дослідження невиключеної похибки коригування нелінійності АЦП
Експериментальні дослідження невиключеної похибки коригування нелінійності вимагають
зразкового обладнання, похибка якого у 3…5 разів менша за очікувану залишкову нелінійність.
Однак рівень нелінійності прецизійних АЦП утруднює експериментальні дослідження, тому для
дослідження використано імітаційне моделювання, що дає змогу оцінити запропонований метод за
різних типів ФП АЦП і параметрів подільника. Методика дослідження аналогічна до методики
дослідження базового методу, описаної в [6], і включає такі етапи:
− у випадковий спосіб задаються криві, які імітують нелінійність функції перетворення АЦП
на вищому та нижчому діапазонах перетворення та опори резисторів R1 , R2 , ... , R N ;
− розраховуються результати аналого-цифрового перетворення на відповідних комбінаціях
резисторів для реалізації базового методу на вищому діапазоні АЦП;
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− до цих результатів перетворення додається випадкова складова похибки АЦП;
− за цими результатами обчислюються параметри розрахованої функції нелінійності вищого
діапазону перетворення АЦП;
− розраховуються
спади
напруги
на
послідовно
включених
резисторах
R1 ; R1 , R2 ; R1 ...R3 ; R1 ...RN ;
2

− для цих спадів напруги розраховуються результати аналого-цифрового перетворення на
нижчому діапазоні АЦП;
− до цих результатів перетворення додається випадкова складова похибки АЦП;
− за цими результатами обчислюються параметри розрахованої функції нелінійності нижчого діапазону АЦП;
− похибка обчислюється як різниця між заданою та розрахованою кривими на нижчому
діапазоні перетворення АЦП.
Отже, набираючи статистику, перевіряється твердження про придатність цього методу до
використання в умовах дії випадкової похибки АЦП та розхилу опорів резисторів. Криві, що
імітують нелінійність на двох діапазонах перетворення АЦП, аналогічно як і в [6], обиралися на
основі полінома четвертого степеня з випадковими коефіцієнтами, причому критерієм придатності
було неперевищення максимального значення нелінійності по модулю 250 квантів. Приклади
кривих, що імітують нелінійність, показані на рис. 1. Також показано огинаючі, які являють собою
максимальні та мінімальні значення для 500 реалізацій експерименту.
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Рис. 1. Імітована нелінійність ФП АЦП

Верифікація програмного забезпечення здійснювалася за допомогою підстановки «ідеальних»
резисторів у подільник і моделі АЦП без випадкової похибки. Отримане значення похибки не
перевищувало 0,05 кванта, що можна пояснити похибкою заокруглення під час обчислень. Отже,
розроблені моделі працюють коректно, їх можна використати для аналізу впливу параметрів
компонентів схеми на невиключену похибку коригування нелінійності ФП АЦП.
Моделювання проводилось для подільника на 12 резисторів із максимальним відхиленням
опору кожного резистора від номінального на 1 та 2 %. Результати дослідження невиключеної
похибки коригування нелініфйності від вхідної напруги для резисторів з відхиленням опору ± 1 %
показано на рис. 2. Аналогічно як і для рис. 1, представлено огинаючі для 500 реалізацій
обчислювального експерименту, а також кілька отриманих кривих. Отже, максимальне значення
невиключеної похибки не перевищує 1,5 кванта, що є значенням, співмірним з дискретністю АЦП.
Отже, запропонований метод, як і базовий, є нечутливий до відхилень опорів резисторів від
номінального значення.
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Рис. 2. Залежність невиключеної похибки нелінійності АЦП
від вхідної напруги для відхилення резисторів ± 1 % від номінального значення

Результати дослідження випадкової складової похибки АЦП (шуму) на невиключену похибку для
амплітуди шуму ± 6 квантів показано на рис. 3. Загалом ці результати подібні до результатів дослідження
базового методу [6], але на відміну від нього, стосуються усього нижнього діапазону перетворення.
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Рис. 3. Залежність невиключеної похибки від вхідної напруги
для шуму АЦП ± 6 квантів

Залежність максимальної невиключеної похибки нижчого діапазону перетворення АЦП від
величини випадкової похибки показана на рис. 4. Враховуючи лінійність цієї залежності, можна
зробити висновок, що для запропонованого методу за умови використання дванадцятирезисторного
подільника напруги коефіцієнт впливу шуму АЦП не перевищує три.
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Рис. 4. Залежність максимального значення невиключеної похибки АЦП
від амплітуди шуму АЦП
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Висновки
В результаті дослідження запропонованого методу формування точок визначення нелінійності ФП нижчого діапазону перетворення АЦП можна зробити такі висновки:
− вплив відхилення опору резисторів від середнього значення на невиключену похибку є
співмірний з дискретністю АЦП;
− домінуючий вплив на невиключену похибку має випадкова складова похибки АЦП з
коефіцієнтом впливу приблизно 3;
− вибором параметрів схеми можна забезпечити формування тестових точок з напругами, що
відповідають напругам перевірки нижчого діапазону перетворення АЦП згідно з чинними
стандартами [8], що дають змогу перевіряти АЦП на нижчому діапазоні перетворення з використанням однозначної міри електричної напруги.
1. Fowler K. Part 7: analog-to-digital conversion in real-time systems. IEEE Instrumentation &
Measurement Magazine. – 2003. Vol. 6. Issue 3. – P. 58–64. 2. Kester W. Which ADC Architecture Is Right for
Your Application? // Analog Dialogue. – 2005. – Vol. 39, № 2. – Р.11–19. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу URL: http://www.analog.com/library/ analogdialogue/archives/39-06/architecture.pdf). 3. 24-Bit
Sigma-Delta, Signal Conditioning ADC with 2 Analog Input Channels – AD7714. Data Sheets. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/adconverters/ad7714/products/ product.html. 4. Кочан Р.В. Використання АЦП для вимірювання за методом
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНО-АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ
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Розглянуто питання підвищення безаварійної безпечної діяльності роботи економічно
небезпечних технічних об’єктів, таких як атомні електричні станції; потреба в нових і
модернізованих методах технічної діагностики, які б відбирали максимальну кількість
інформації про стан об’єкта, є дуже актуальною. Запропоновано новий метод, в якому
використовується ультразвуковий перетворювач електромагнітного типу гармонічних.
Подальше збільшення кількості відбору інформації з об’єкта досягається за допомогою
використання в первинних перетворювачах методу електричного сканування з азимутальною неоднорідністю. Збільшення реальної чутливості вимірювань відбувається за рахунок
використання акустичного розмірного резонансу, а застосування збудження електромагнітного поля за допомогою азимутальної неоднорідності із n-гармонік уможливлює сконцентрувати на невеликій площі сумарну потужність відповідних гармонік. Використання у
первинному перетворювачі методу електричного сканування з обертовою азимутальною
неоднорідністю дає змогу отримати томографічний експеримент, а це означає, що будь-яка
неоднорідність буде виявлена з імовірністю, близькою до одиниці.
Ключові слова: ультразвуковий перетворювач електромагнітного типу, електромагнітно-акустичний метод, азимутальна неоднорідність, електричне сканування.
The question of accident-free operation rise of ecologically dangerous technical objects
as nuclear electric stations etc. is considered in this article. The needs in new and improved
diagnostic methods which can significantly increase information value concerning the real state
and thus to determine the accident-free operating life of objects under inspection. The new
highly informative method is considered in which harmonic oscillations ultrasonic transducer
of electromagnetic type is used. This method in comparison to the electromagnetic-acoustic
method doesn’t use signal reverse transformation, that’s why a signal loss reduces from 10-2 to
10-4. Next steps in S/N increase occurs by size acoustic half-wave resonance using, where the Q
of metals can reach 5x102. Electromagnetic field harmonic excitation using which consists of n
harmonics and is applied to the object through small surface, where concentration of the all
harmonics power occurs, by azimuthal non-uniformity, rise the S/N is about the order. In this
case the signal at the transducer out isn’t limited by the noise.
Key words: еlectromagnetic type ultrasonic transducer, electromagnetic-acoustic method,
azimuthal non-uniformity, electric scanning.
Вступ
До сучасних екологічно небезпечних та складних технічних об’єктів ставляться надзвичайно
високі вимоги щодо надійності їх роботи, тому для цього необхідно систематично проводити
контроль оцінки стану виникнення аварійних ситуацій. Особливо це стосується аварії на АЕС
Фукусіма в Японії.
Реальну оцінку небезпеки визначає технічна діагностика ТД, а для цього необхідно застосовувати нові сучасні та модернізувати традиційні методи контролю, які б давали достовірну та
максимально можливу кількість інформації про стан об’єкта.
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Основними напрямками розвитку електромагнітно-акустичних ЕМА методів технічної
діагностики, на наш погляд, є застосування електрично-сканувальних перетворювачів [1, 2], що дає
змогу значно підвищити надійність виявлення дефектів у металах, незалежно від їх форми і
орієнтації в просторі, визначати координати і проводити оцінку параметрів з метою виявлення
ступеня небезпеки; формувати образи дефектів та їх візуалізацію; створювати банк образів дефектів
з метою аналізу поточного стану і прогнозувати працездатність діагностованного обладнання.
1. Аналіз останніх досліджень та публікацій
Розглянемо електромагнітні методи ЕМ неруйнівного контролю і технічної діагностики, в
яких реалізований безконтактний метод, який максимально відповідатиме ЕМА-методу, в якому під
час збудження вихрових струмів в електропровідному матеріалі та за постійного магнітного поля
виникають ультрозвукові коливання. В ЕМА-методі, кількість вимірюваних параметрів буде
більшою, ніж окремо для вихрострумових і акустичних методів разом узятих [1]. Наприклад, крутильні в стрижнях, коли відбувається обертання хвиль навколо осі, а коливальний рух відбувається
симетрично, або середини площини по осі у пластині завтовшки -h- і розподіляється за законом [2]:
2nz
Vc = A cos nc
( Κ с ) sin (Кс Х – ωt),
h
де А – амплітуда; nс = 0,1,2,3… – номери хвиль; Кс = 2n/λс – хвильове число симетричної нормальної
хвилі; z – коливання частинок стосовно площини z; Х – напрямок поширення хвилі; ω – колова
частина.
Але ЕМА-метод з гармонічним збудженням має істотний недолік, який обмежує його
застосування. Це дуже малий зв'язок між електромагнітними і акустичними хвилями, який
визначається так [3]:
μΗ 02
К=
,
(1)
ρС2
де К – коефіцієнт перетворення електромагнітного поля в акустичне і невисоке; Н0 – напруженість
поляризуючого постійного магнітного поля; ρ – густина досліджуваного матеріалу; С – швидкість
пружних хвиль у цьому середовищі; μ – магнітна проникність середовища.
Фактично загальний коефіцієнт прямої і зворотної трасформації сигналу становить 10-3 – 10-4
[1]. В результаті сигнал, виділений на вимірювальній обмотці, буде співмірний шумові, що унеможливлює проводити його обмотку.
За результатами теоретичних і експериментальних робіт установлено, що найефективнішою
серед них є розробка ультразвукового перетворювача електромагнітного типу (УЗПЕТ) з розподільними параметрами, який складається із джерела постійного магнітного поля і певного контрольованого об’єму металу, де проходять процеси перетворення електромагнітного поля в енергію
пружності коливань частинок середовища [2], які є металами феромагнітної або неферомагнітної
групи. А приймальною стороною буде не електромагнітна котушка, а п’єзоелектричний або
магнітострикційний перетворювач, в яких ККД досягає 80 %, і відповідно відсутні втрати на
зворотну трансформацію, тобто втрати під час перетворення зменшуються до 10-2, а звідси й
збільшується реальна чутливість контролю.
Розглянемо ще один метод, який дасть змогу компенсувати загасання амплітуди акустичного
сигналу під час його проходження через контрольоване струмопровідне середовище, коли визначаються розміри і товщина стінок тощо. Для цього необхідно налаштувати частоту генератора
збуджувальних коливань fзб.. Так, за товщиною деталі h або діаметра стрижня d, які являтимуть
собою резонатори акустичних хвиль:
nc
nc
fзб =
=
,
(2)
2h
2d
де n – кількість напівхвиль, розташованих між боковими стінками; с – швидкість розповсюдження
акустичних хвиль у контрольованому матеріалі.
При цьому утворюється стояча хвиля, яка складається з двох хвиль з рівними амплітудами,
які розповсюджуються в прямому і зворотному напрямках. Якщо уздовж стрижня збуджувати
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поздовжні нормальні хвилі, то власні частоти також отримаємо з виразу (2), тоді у знаменнику
фігуруватиме довжина стрижня l. За початкових умов (2), які відповідають частотам розмірних
пружних акустичних резонансів, амплітуди зміщень збільшуються пропорційно до акустичної
добротності Q металу, які досягають 5·102, а звідси збільшується величина сигналу, наведена в
акустичному перетворювачі. Але за великої кількості вкладених півхвиль n, за рахунок великої
довжини l або h, загасання еквівалентного резонансного контура стає настільки великим, що
можуть не виникнути коливання взагалі.
2. Цілі статті
Мета роботи – створити метод технічної діагностики із відбором максимальної кількості
інформації зі струмопровідних об’єктів з імовірністю виявлення дефектів, близьких до одиниці.
3. Збільшення інформативності і надійності контролю
У ланці відбору і оброблення інформації найвужчим місцем є первинний перетворювач, який
обмежує вимірювальний потік інформації і відповідно основні показники усієї системи. Застосування традиційних конструкцій ЕМА перетворювачів унеможливить збільшення інформативності,
яка необхідна для отримання достовірної інформації про стан об’єкта.
Застосовуючи метод електричного скасування з використанням скануючих перетворювачів з
обертовою азимутальною неоднорідністю (ОАН) [4], можна розв’язати поставлені задачі і отримати
томографічний експеримент, що дасть змогу з максимальною імовірністю виявляти дефекти,
визначати їх розміри і конфігурацію.
Скористаємось методикою [4] для визначення продуктивності вимірювальної інформації поля
скануючого перетворювача з ОНМ, яка дорівнює числу біт інформації, яка знімається з одиниці
площі, за одиницю часу:
1
1
1 1
1
1
1
1
=
=
log2 (1+ ) (1+
) (1+ ) (1+
) біт/м2с,
(3)
Пμ =
μ
μs μ T μ a μ ϕ μ α μ з
S Тa
βa
βα
βl
βΗ
де μs μT μa μφ μl μн – відповідно просторова, часова, амплітудна, фазова поточні координати вектора
магнітного поля і азимут;
1
1
Δ
; Н = log2 (1+ ); β =
,
μ=
H
β
d maх
де Н – ентропія відповідної міри; β – діапазон зміни відповідних компонентів поля; S = nR2 – площа
бази розрізнення перетворювача з радіусом R; Т – період збуджувального поля.
У продуктивності перетворювачів традиційних конструкцій будуть відсутні міри μl μн і
відповідно на таку ж величину буде зменшена інформативність. Крім того, інформативність поля у
традиційних конструкціях перетворювачів з лінійною поляризацією залежить від орієнтації
неоднорідності, і нехай це буде поздовжня тріщина, розташована паралельно до напрямку вектора
магнітної індукції У збуджувальному магнітному полі амплітудна λ і фазова φ міри набудуть
значень, близьких до нуля, що веде до пропуску дефекту. За ортогонального розташування значення мір буде максимальним. У разі скануючого обертового магнітного поля шукані міри набуватимуть максимальних значень за рахунок того, що неоднорідність опромінюватиметься з усіх боків.
Тобто створюється томографічний експеримент, який реалізується електроскануючими УЗПЕТперетворювачами, що збуджуються гармонічними коливаннями азимутальної неоднорідності [5, 6],
і виявляє неоднорідність з імовірністю, близькою до одиниці.
Базова конструкція УЗПЕТ скануючих перетворювачів з азимутальною неоднорідністю
складається із кільцевого магнітопроводу, на якому розташовані n-обмоток, де перша обмотка
створена з ідентичних 4-х секцій, друга – із 8 секцій тощо, n – відповідає кількості гармонік що
формують азимутальну неоднорідність. Живляться збуджувальні котушки від n-квадратурних
генераторів з виходами, зсунутими по фазі на О0 , 900, 1800, 2700 , в результаті чого створюється
обертова азимутальна неоднорість.
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На магнітопроводі потужність від n-гармонік складається і отримується азимутальна неоднорідність, яка буде електрично сканувати контрольовану поверхню з частотою першої гармоніки:
ωскан = 2nf1.
Утворена скануюча азимутальна віялоподібна неоднорідність діє на поверхню через локальну
малу площину з потужністю усіх використаних n-гармонік, що веде до значного збільшення
відношення U сигнал /U шум, тобто збільшення реальної чутливості контролю. Окрім того,
з’являється роздільна здатність за азимутом і за глибиною проникнення магнітного поля. При
цьому, що більше буде використано в азимутальній неоднорідністі гармонік, то більшою буде
азимутальна μаз та μ∆. При цьому різні частоти проникають на різну глибину, тому збудження
магнітними полями з великим спектром частот дає змогу забезпечити максимальну чутливість до
вторинного інформаційного поля з різними провідностями глибини залягання.
Приймальний акустичний перетворювач являє собою кільце, розрізане на чотири ідентичні
секції, що розташовані коаксіально до збуджувальної котушки. Із протилежних секцій знімаються
відповідно ортогональні сигнали Us і Uс.
На магнітопроводі потужності від n-гармонік складається і отримується азимутальна
неоднорідність, яка скануватиме контрольовану поверхню з частотою першої гармоніки:
ω = 2nf1.
Утворена скануюча азимутальна віялоподібна неоднорідність діє на поверхню через локальну
малу площину з потужністю усіх використаних n-гармонік, що веде до значного збільшення
відношення Uсигналу /Uшуму, тобто збільшення реальної чутливості контролю. Окрім того, з’являється
роздільна здатність за азимутом і за глибиною проникнення магнітного поля. При цьому буде
використана азимутальна неоднорідність μаз та μ∆. При цьому різні частоти проникають на різну
глибину, тому збудження магнітними полями з великим спектром частот забезпечує максимальну
чутливість до вторинного інформаційного поля з різними провідностями і глибиною залягання.
Приймальний акустичний перетворювач являє собою кільце, розрізане на чотири ідентичні
секції, що розташовані коксіально до збуджувальної котушки. Із протилежних секцій знімаються
відповідно ортогональні сигнали Us і Uc.
Висновки
Модернізовано електромагнітно-акустичний метод, за якого одержується максимально
можлива кількість діагностичної інформації.
За рахунок створення нової конструкції ультразвукового перетворення електромагнітного
типу вдається у два рази зменшити втрати під час трансформації сигналу, а використовуючи
акустичний резонанс, значно збільшити реальну чутливість Uсигн./ Uшум.
Застосовуючи в конструкції перетворювача електричне сканування з обертовою азимутальною неоднорідністю, отримаємо томографічний експеримент, за якого імовірність виявлення
дефектів наближається до одиниці, звідки максимально збільшується кількість отриманої діагностичної інформації та продуктивність контролю.
1. Ермолов И.Н. Теория и практика ультразвукового контроля. – М.: Машиностроение, 1981. –
240 с. 2. Ультразвуковой контроль / И. Н. Ермолов, Ю. В. Ланге. – М.: Машиностроение, 2004. –
864 с. 3. Сучков Г.М., Хащина С.В., Петрищев О.Н. Розвитие концепцій создания ультзуковых
преобразователей электромагнитного типа // Техн. диагностика и незразруш. контроль. – 2012. –
№1. – С. 23–28. 4. Притуляк Я.Г. Інформаційні характеристики вихрострумових перетворювачів з
обертовим полем // Теорія і проектування н/п та р. е. пристроїв // Вісник ЛПУ. – 1992. – № 264. –
С.45–48. 5. Пат. України № 18425 с1. Пристрій для електромагнітно-акустичного неруйнівного контролю / Я.Г. Притуляк, І.Н. Прудиус та ін. 27.02.98 р. А. С. (СССР) № 1529098.
6. Электромагнитно-акустический способ нерозрушающего контроля дефектов изделей из
ферромагнитных материалов и устройств для его осуществления / В.А. Гуляев, А.И. Стасюк,
М. Чаплыга, Я.Г. Притуляк. – Бюл. №46. 15.12.89.
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА БАЗА ДАНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
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Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення якості харчової продукції.
Визначено основі пріоритети щодо якості та безпеки продуктів харчування, мета яких
полягає у забезпеченні умов створення та споживання в Україні екологічно чистої харчової продукції. Запропоновано використання комп’ютерної бази даних для ефективного
застосування нормативно-правового законодавства у сфері безпеки та якості продукції.
Ключові слова: якість, комп’ютерна база даних, безпека, харчова продукція,
метрологічне забезпечення.
Analysis of the legal basis for ensuring the quality of food manufacturing has been
conducted. The main priorities with regard to the quality and safety of the food supply have been
established, with the aim of ensuring conditions for production and consumption of ecological food
production in Ukraine. Using of computer databases for the effective implementation of legal
legislation has been proposed in the quality and safety of the food supply.
Key words: quality, computer databases, safety, food production, metrology ensuring.
Вступ
Безпека харчової продукції і продовольчої сировини є однією з вирішальних складових
економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни ефективно контролювати виробництво та ввезення безпечного та якісного продовольства на загальновизнаних у світі
засадах. Ця сфера діяльності у людському суспільстві має надзвичайно важливі гуманітарний,
соціальний, економічний та політичний аспекти, регулювання яких доцільно здійснювати із використанням сучасних інформаційних технологій.
Зростання конкуренції на ринку, впровадження сучасних норм із захисту споживачів, розвиток законодавства про відповідність продукції потребують нового підходу до процесів створення
продукції гарантованої якості. Рівень якості продукції став критерієм і показником культури
суспільства, економічного розвитку держави. Особливої ваги у сучасних умовах набувають завдання забезпечення якості харчової продукції. Якість значною мірою визначається рівнем метрологічного забезпечення виробництва. Метрологічне забезпечення (МЗ) як основне джерело об'єктивної інформації стає важливим елементом забезпечення довіри суспільства до якості продукції.
Проблема якості харчової продукції відіграє першочергову роль у забезпеченні рівня життя в
країні, безпеку життєдіяльності її громадян. Якість харчової продукції значною мірою визначається
якістю її виготовлення, яка залежить від якості вхідної сировини, точності дотримання технологічних режимів виготовлення, а, особливо, від стану поінформованості споживачів про її безпечність та особливості використання.
Тому питання вдосконалення МЗ виробництва харчової продукції на основі застосування
сучасних інформаційних технологій є актуальним завданням розвитку споживчого ринку України.
Постановка завдання
Для створення тісного інформаційного зв’язку між якістю технологічних процесів та якістю
вимірювань у процесі виготовлення харчової продукції необхідно виконати такі завдання:
– встановити умови інтегрування процесів вимірювань у процеси забезпечення якості харчової
продукції;
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– створити комплекс нормативних документів, застосування яких дасть змогу встановлювати
кореляційні взаємозв’язки між технологічними режимами виготовлення харчової продукції та
показниками якості процесів вимірювань і контролю;
– розробити алгоритми контролю відповідності системи МЗ вимогам виробництва.
Аналіз стану нормативно-правового забезпечення харчової продукції
У Європейському Союзі ефективно діють не тільки загальні нормативні і правові акти, але й
широкий перелік специфічних вимог і норм, метою яких є забезпечення безпеки харчових
продуктів. Наглядом займаються три державні структури: Міністерство сільського господарства
України, Міністерство соціальних справ України і Міністерство економіки та комунікацій України.
У нас система гарантування безпечності харчових продуктів включає чотири міністерства
(Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство аграрної політики та продовольства
України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство екології та
природних ресурсів України) та сім комітетів і служб (Державна санітарно-епідеміологічна служба
України, Державна служба з карантину рослин України, Державний комітет ветеринарної медицини
України, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики
України, Державна митна служба України, Державна екологічна інспекція України, Національне
агентство з акредитації України). Ця система, яка забезпечує контроль якості й безпечності на
основі аналізу виробленої продукції, є недостатньо ефективною і не відповідає вимогам часу.
Однією із проблем, що зумовлює такий стан, є відсутність єдиної інтегрованої інформаційної
мережі про поточний стан безпечності харчової продукції в Україні. Про це свідчить відсутність
тенденції до зниження ризиків, пов’язаних із харчовими токсикоінфекціями та іншими негативними
наслідками інтенсифікації сільського господарства, порушеннями під час виробництва, транспортування та реалізації харчових продуктів [1].
Основні засади регулювання містяться в законі України “Про харчові продукти”, Постанові
Європейського парламенту і Ради ЕС № 178/2002/ЕС, в яких встановлюються загальні принципи і
вимоги правових норм у галузі харчових продуктів. Усі постанови діють в країнах-членах напряму,
тобто без їх обговорення в законодавстві кожної окремої країни. Однак вимоги директив повинні
вноситися до внутрішніх нормативно-правових актів [2].
Закон України “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”
№44 (371) від 5 листопада 2002 року регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками) і споживачами під час розроблення, виробництва, ввезення
харчових продуктів на митну територію України, їх закупівлю, використання, споживання та
утилізацію. Згідно із законом, основними засадами державної політики є:
• пріоритетність збереження і зміцнення здоров'я людини та визнання її прав на належну
якість і безпеку харчових продуктів і харчової сировини;
• створення гарантій безпеки для здоров'я людини під час виготовлення, ввезення, транспортування, зберігання, реалізації, використання, споживання, утилізації або знищення харчових
продуктів та продовольчої сировини;
• державний контроль і нагляд за їх виробництвом, переробкою, транспортуванням, зберіганням, реалізацією, використанням, утилізацією або знищенням, які забезпечують збереження
навколишнього природного середовища, ввезенням в Україну, а також наданням послуг у сфері
громадського харчування;
• стимулювання впровадження нових безпечних науково обґрунтованих технологій виготовлення (обробки, переробки) харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;
• підтримка контролю якості харчових продуктів з боку громадських організацій;
• координація дій органів виконавчої влади в ході розробки і реалізації політики щодо
забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів і продовольчої сировини;
• встановлення відповідальності виробників, продавців (постачальників) харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та забезпечення їхньої належної якості та безпеки
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для здоров'я людини під час виготовлення, транспортування, зберігання та реалізації, а також за
реалізацію цієї продукції у разі її невідповідності стандартам, санітарним, ветеринарним та
фітосанітарним нормам.
Законодавство у сфері безпечності та якості продукції
Абсолютно безпечних продуктів не існує, оскільки фактично не існує жодного їхнього компонента, який не був би безпечним для тієї чи іншої категорії населення. Своєю чергою, це дало змогу
перепровірити рівні ризику і встановити інші допустимі концентрації забруднювальних речовин [2].
Для ефективного застосування нормативно-правових вимог до забезпечення якості харчової
продукції доцільно створювати комп’ютерні бази даних, за допомогою яких споживачі та зацікавлені особи можуть здійснювати оперативний моніторинг стану якості харчової продукції, що стане
основою прийняття обґрунтованих рішень про напрямки вдосконалення МЗ виробництва харчової
продукції [5].
Як показують порівняльні дослідження міжнародного та українського законодавства у сфері
безпечності та якості продукції [3], сьогодні діють нормативно-правові акти, наведені у таблиці.

Порівняння міжнародного та українського законодавства
у сфері безпечності та якості продукції
Міжнародне законодавство
Українське законодавство
ПОСТАНОВА (EC) №178/2002 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Закон України “Про безпечність та
І РАДИ
якість харчових продуктів”
Загальні принципи і вимоги закону про продукти харчування та
процедури щодо безпеки продуктів харчування
Закон України “Про захист прав
ПОСТАНОВА EC № 882/2004
споживачів ”
Про офіційний контроль для забезпечення підтвердження відповідності закону про продукти харчування і корми правилам стосовно
здоров’я і забезпечення тварин
Закон України “Про
ПОСТАНОВА (EC) №853/2004 від 29 квітня 2004 року
Встановлює особливі правила з гігієни продуктів харчування відповідальність постачальника за
випуск і реалізацію неякісної і
тваринного походження
небезпечної продукції”
ПОСТАНОВА (EC) №854/2004 від 29 квітня 2004 року
Закон України “Про
Встановлює особливі правила з організації офіційного контролю
стандартизацію”
продуктів тваринного походження, призначених для вживання людиною
ДИРЕКТИВА РАДИ 2002/99/EC від 16 грудня 2002 року
Закон України “Про забезпечення
Встановлює правила щодо забезпечення здоров’я тварин, якими санітарного та епідеміологічного
користуються під час управління виробництвом, переробкою, пошиблагополуччя населення”
ренням продуктів тваринного походження
ДИРЕКТИВА 2000/13/EC ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І Закон України “Про підтвердження
РАДИ від 20 березня 2000 року
відповідності”
Про наближення законів країн-членів стосовно маркування,
презентації і реклами продуктів харчування

Порівнюючи актуальні аспекти міжнародної та української нормотворчості (таблиця), можна
відзначити основні групи проблем за дотримання вимог ЄС в Україні:
• на державному рівні:
o структурні та організаційні труднощі у сфері офіційного контролю;
o відсутність або формальна наявність низки важливих складових системи контролю,
прийнятої в ЄС;
o брак гармонізації та прозорості;
o брак компетентності та ресурсів;
o координаційні та комунікаційні/інформаційні проблеми;
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• на виробничому рівні:
o неналежний стан матеріальної бази;
o низька якість та невідоме походження сировини та інгредієнтів;
o брак компетентності та ресурсів;
o відсутність постійної методологічної допомоги;
o людський фактор.
Крім того, в Україні:
• відсутні ефективні механізми впровадження ринкового нагляду за дотриманням вимог
щодо безпечності продукції;
• не запроваджені положення, стандарти Комісії “Кодекс Аліментаріус”, застосування яких
передбачене законом України “Про безпечність і якість харчових продуктів”.
Основною розбіжністю у вітчизняному та європейському законодавствах є ставлення до таких
категорій, як якість та безпечність продукту. У країнах ЄС якість – це категорія комерційна, яка не
підлягає контролю з боку держави. В Україні якість та безпечність харчових продуктів є єдиним цілим.
Адаптація до міжнародних вимог повинна відбуватись з урахуванням національних особливостей України, щоб не втрачались українські звичаї та не порушувались смакові та технологічні
традиції [3].
Проблема якості та безпеки продуктів харчування останнім часом набула особливої важливості у міжнародній торгівлі. Ці показники також виступають істотним елементом конкурентоспроможності держави на міжнародному ринку [4].
В Україні питання якості та безпеки продуктів харчування дуже актуальне, особливо з огляду
на те, що смертність від отруєння небезпечними продуктами харчування перевищує смертність від
нещасних випадків на виробництві, а за показником “якість життя”, представленого в доповіді ООН,
який враховує тривалість життя, екологічний стан та інші показники, Україна в 2009 р. посідає
85 місце. Тому можна зробити висновок, що висока якість життя без дотримання безпеки харчових
продуктів та гарантування їх якості неможлива [4]. Основними пріоритетами щодо якості та безпеки
продуктів харчування є:
1) контроль за якістю та безпекою продовольчої сировини і супутніх матеріалів, харчових
продуктів, особливо дитячих;
2) контроль за безпекою імпортної продукції, особливо виготовленої на основі генетично
модифікованих організмів (обов’язкове маркування такої продукції);
3) подальше удосконалення нормативно-правової бази, зокрема, розроблення національних
медико-біологічних вимог і санітарних норм якості продовольчої сировини та харчових продуктів;
4) надання громадянам юридичної підтримки у відшкодуванні їм матеріальних і моральних
збитків у разі заподіяння шкоди здоров’ю від вживання небезпечних продуктів харчування;
5) організація санітарної просвіти населення щодо профілактики харчових отруєнь та
аліментарної профілактики негативного впливу дії чинників довкілля.
Основна мета впровадження вказаних пріоритетів полягає у забезпеченні умов створення та
споживання в Україні екологічно чистої харчової продукції.
Якщо досліджувати проблему створення системи екологічної сертифікації в Україні сьогодні,
то сучасний напрямок створення і розвитку системи екологічної сертифікації України визначений
у ст. 48 “Співпраці в галузі оцінювання стандартів та оцінювання відповідності” Угоди про
партнерство та співпрацю між Європейським Союзом і Україною. У цій Угоді сторони, зокрема,
намагаються сприяти застосуванню технічних правил Співтовариства та європейських стандартів і
процедур оцінювання відповідності через створення системи екологічної сертифікації України.
Завдання цієї системи, її функції та організаційні засади розглядаються крізь призму досягнення
балансу в економічному розвитку та стані екологічної та продовольчої безпеки. Останнім часом
також розроблені Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року та
Стратегія економічного та соціального розвитку України „Шляхом європейської інтеграції” на
2005–2015 рр., в яких декларується утвердження європейських стандартів соціально-економічного
розвитку, відповідного рівня та якості життя населення з координацією на збереження навколишнього природного середовища та підвищення рівня якості та безпечності харчових продуктів [4].
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Згідно з законом України “Про безпечність та якість харчових продуктів”, безпечним є такий
харчовий продукт, який не створює шкідливого впливу на здоров'я людини безпосередньо чи
опосередковано за умов його виробництва та обігу з дотриманням вимог санітарних заходів та
споживання (використання) його за призначенням. Також в законі відмічено, що особам, які
займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, забороняється виробляти та/або
вводити в обіг небезпечні, непридатні до споживання або неправильно марковані харчові продукти.
Закон також вимагає, щоб особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових
продуктів, застосовували санітарні заходи та належну практику виробництва, системи HACCP та/або
інші системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів [4].
Однак реалізація завдань ускладнена значним відставанням методів контролю якості харчової
продукції. Методи контролю якості харчової продукції можна розділити на:
1) фізичні – це методи визначення фізичних властивостей продукту за допомогою фізичних
приладів;
2) хімічні – це методи, які визначають хімічний склад і хімічні властивості компонентів
харчових продуктів;
3) фізико-хімічні методи, які дають можливість визначити хімічний склад продукту за
допомогою фізичних приладів;
4) біохімічні методи, які встановлюють активність і характер біохімічних процесів, що
можуть відбуватися під час вироблення, зберігання або використання харчової продукції;
5) біологічні, які поділяються на:
• фізіологічні методи, що допомагають виявити ступінь засвоєння їжі, її окремих речовин,
реальну енергетичну цінність продуктів;
• мікробіологічні методи, які визначають ступінь забруднення харчових продуктів мікроорганізмами, наявність у продуктах бактерій.
Тому важливим завданням організації сучасних технологічних процесів виготовлення харчової продукції є вдосконалення систем вимірювань та контролю, основним змістом яких буде
оперативний вплив на процес виготовлення харчової продукції з метою мінімізації ризиків для
споживачів та навколишнього середовища.
Ефективним шляхом вдосконалення систем моніторингу якості харчової продукції є
підвищення ступеня інформатизації процесів контролю технологічних режимів виготовлення
продукції та інтегрування сучасних інформаційних технологій у процеси забезпечення необхідного
рівня якості харчової продукції.
Висновок
Виконання вищепоставлених завдань сприятиме створенню ефективних систем метрологічного
забезпечення якості харчової продукції на етапі її виготовлення, підвищенню рівня систематизації та
інформатизації метрологічної діяльності на виробництві, дасть змогу створити інформаційні бази даних
про ступінь відповідності виготовленої продукції, а також стане вагомим інструментом мінімізації
ризиків як виробника, так і споживача від невідповідності харчової продукції, що в сукупності уможливить підвищити безпечність та конкурентоспроможність вітчизняної харчової продукції.
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Розроблено концептуальні основи побудови базових компонентів самоконфігуровної
комп’ютерної системи – програмних засобів розподілу обчислювального навантаження між
універсальним комп’ютером та реконфігуровним середовищем і програмних засобів
генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів, а також сформовано вимоги
до інших її компонентів – реконфігуровного середовища, його драйвера і програмних
засобів його конфігурування і логічного синтезу спеціалізованих процесорів.
Ключові слова: самоконфігуровна комп’ютерна система, система розподілу
обчислювального навантаження, система генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів.
In a paper a conceptual basis for development of basic components of the selfconfigurable computer system – software for computational load balancing between the
general-purpose computer and reconfigurable environment and software for applicationspecific processors program models generation, is developed. Requirements to the other
components of that system – reconfigurable environment, its driver and software for its
configuring and application-specific processors logic synthesis, are formulated.
Key words: self-configurable computer system, software for computational load
balancing, software for application-specific processors program models generation.
Вступ
Досягнутий рівень як засобів проектування, так і прискорювачів на основі мікросхем
програмованих логічних інтегральних середовищ (ПЛІС), дає змогу зробити висновок про потребу
створення нового класу високопродуктивних комп’ютерних засобів на основі пристроїв реконфігуровної логіки – самоконфігуровних комп’ютерних систем, які будуть здатні повною мірою
використовувати властивість їх реконфігуровності та автоматично здійснювати апаратне налаштування своєї внутрішньої структури під заданий алгоритм з метою найшвидшого його виконання.
Для такого розвитку вже склалися необхідні передумови, адже сьогодні існує значна кількість
програмних засобів для генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів, типів ПЛІС
та друкованих плат реконфігуровних прискорювачів, високошвидкісних інтерфейсів, за допомогою
яких під’єднують реконфігуровні прискорювачі до універсальних комп’ютерів та інтегрованих
середовищ автоматизованого проектування електронних пристроїв у ПЛІС.
Розробка самоконфігуровних високопродуктивних комп’ютерних систем на основі пристроїв
реконфігуровної логіки з відповідним вдосконаленням їх інфраструктури є природним процесом розвитку моделей, методів і засобів проектування комп’ютерних систем та їх компонентів у напрямку розпаралелювання та оперативності виконання обчислень. Тому цілком виправданою є необхідність розроблення принципів побудови та організації функціонування самоконфігуровних комп’ютерних систем,
їх реалізація, а також дослідження їх характеристик та оцінювання ефективності їх застосування.
73

Аналіз досліджень та публікацій
В [1] запропоновано концепцію побудови самоконфігуровних прискорювачів, а в [2] – метод
їх самоконфігурування, згідно з якими усі кроки з налаштування до виконання обчислювальних
завдань у комп’ютерній системі з реконфігуровною логікою виконуються цією комп’ютерною
системою автоматично.
Запропоновану в [1] концепцію взято за основу під час побудови самоконфігуровної комп'ютерної системи (СККС) – комп’ютерної системи з реконфігуровною логікою, в якій компіляція
програми включає автоматично виконувані дії з формування конфігурації і яка набуває цієї
конфігурації автоматично під час завантаження програми до виконання. Проблема інертності,
притаманна реконфігуровним комп’ютерним системам (РККС) і викликана витратами часу на їх
конфігурування, в СККС знімається завдяки зміні в ній способу опрацювання інформації. Концепцію побудови СККС, спосіб опрацювання в ній інформації та її структуру запропоновано в [3].
Як зазначено вище, сьогодні існують програмні засоби, які можна використати для побудови
СККС. Зокрема, в [4] запропоновано підхід до побудови системи автоматичного розподілу
обчислювального навантаження між універсальним комп’ютером та прискорювачем. На ринку
наявні засоби автоматичної генерації програмних моделей [5, 6], бібліотеки програмних моделей
[7], а також системи високорівневого проектування програмних моделей спеціалізованих
процесорів на основі опису алгоритмів їх роботи мовою високого рівня [8–10].
Постановка завдання
З метою створення основ проектування та реалізації складових частин СККС і організації
ефективного функціонування її програмних та апаратних засобів, а також ефективного використання ресурсів універсального комп’ютера та забезпечення високих показників продуктивності
постає завдання розроблення концептуальних основ побудови та формування вимог до складових
частин СККС, що і є предметом наукового дослідження, висвітленого у цій роботі.
1. Складові частини самоконфігуровної комп’ютерної системи
Структуру самоконфігуровної комп’ютерної системи, яка реалізує запропонований у [3]
спосіб опрацювання інформації, показано на рисунку.
До складу СККС належать такі програмні засоби:

система розподілу обчислювального навантаження між універсальним комп’ютером та
реконфігуровним середовищем, яка автоматично знаходить у програмі Pin такі фрагменти,
виконання яких в реконфігуровному середовищі прискорює роботу комп’ютерної системи, і
розподіляти програму Pin на підпрограму PUPP універсального комп’ютера, заміняючи в ній
виокремлені фрагменти на команди роботи з реконфігуровним середовищем, та сформовану із
цих фрагментів підпрограму PRE реконфігуровного середовища. Приклад такої системи


висвітлено в [4];
система генерування, яка автоматично генерує програмну модель SPPM спеціалізованого
процесора з підпрограми PRE , наприклад, Хамелеон від компанії Інтрон [9], Agility Compiler





[11] та DK4 Design Suite [12] – від компанії Celoxica, CoDeveloper [13] – від компанії Impulse
Accelerated Technologies;
компілятор з мови, на якій подається підпрограма універсального комп’ютера, в об’єктний
код, що безпосередньо може ним виконуватись, для компіляції підпрограми універсального
комп’ютера і формування її виконавчого файла;
програмні засоби виконання логічного синтезу програмних моделей спеціалізованих
процесорів та конфігурування реконфігуровного середовища, наприклад: ISE, Alliance,
Foundation від компанії Xilinx, Quartus II, Max+II – від компанії Altera (цим компаніям
належить левова частка світового ринку ПЛІС).
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Pin
PUPP

PRE

SPPM

Структура самоконфігуровної комп’ютерної системи

Проведемо дослідження і розробимо концептуальні основи побудови базових компонентів
СККС – системи розподілу обчислювального навантаження між універсальним комп’ютером та
реконфігуровним середовищем і системи генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів,
а також сформуємо вимоги до інших компонентів СККС – засобів логічного синтезу спеціалізованих
процесорів та конфігурування ПЛІС, реконфігуровного середовища і його драйвера.
2. Концептуальні основи побудови системи розподілу обчислювального навантаження
між комп’ютером і реконфігуровним середовищем
Система розподілу обчислювального навантаження виконує функцію розподілу заданого
програмою обчислювального завдання між комп’ютером та реконфігуровним середовищем. Її
можна описати так:

{PUPP , PRE } = CLBS (Pin ) ,

(1)

де CLBS – система розподілу обчислювального навантаження (англ. Computational Load Balancing
System).
Ефективність CLBE розподілу обчислювального навантаження є найвищою за такого
EXE
варіанта розподілу програми Pin , за якого час TSCCS
(Pin ) виконання цієї програми в СККС є

найменшим порівняно з часом її виконання за усіх інших варіантів розподілу, тобто

CLBEmax =

(
)
, r = 1...R ,
min(T
(P ))

EXE
(Pin )
max TSCCS
r
r

EXE
SCCS

де R – кількість варіантів розподілу програми Pin .
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(2)

Для того, щоб забезпечити найвищу ефективність розподілу, система розподілу обчислювального навантаження повинна:
1) виділяти з програми Pin такі фрагменти, які становлять найбільше обчислювальне
навантаження (характеризуються найвищою обчислювальною складністю) і виконання яких
вимагає найбільшої кількості ресурсів універсального процесора, і з цих фрагментів формувати
підпрограму PRE ;
2) розподіляти програму Pin на підпрограми PUPP і PRE так, щоб кількість даних, що
пересилаються між комп'ютером та реконфігуровним середовищем, а також кількість сеансів
взаємодії комп’ютера з реконфігуровним середовищем в процесі виконання цієї програми, були
якомога меншими;
3) розподіляти програму Pin на підпрограми PUPP і PRE так, щоб вони могли виконуватися
паралельно.
Як показали дослідження [4], виконання зазначених умов залежить від ефективності вибору
типу фрагмента програмного коду, над яким виконуються оптимізаційні процедури під час
здійснення розподілу обчислювального навантаження. Загалом, що менше часу витрачається на
обмін даними з фрагментом програмного коду по відношенню до часу його виконання за
збереження частки виконуваних універсальним комп’ютером та реконфігуровним середовищем
об’ємів обчислень в програмі, то ефективнішим є вибір типу фрагмента програмного коду за
розподілу обчислювального навантаження. Якщо позначити множину типів фрагментів

{

}

програмного коду як FC , причому FC = FCi , FC j ; i = 1...n; j = 1...n , де FCi , FC j – i -й та j -й
типи фрагмента програмного коду, серед яких виконується вибір, n – кількість типів фрагментів
програмного коду, то вибір типу фрагмента програмного коду FCi за розподілу обчислювального

навантаження є ефективним, якщо для FCi ∈ {FC}, FC j ∈ {FC } , то виконуються співвідношення:

  TDT (FCi )
 TDT (FC j )
l
k
 n
< m

  TFCE (FCi )k  TFCE (FC j )l ,
m
n
QRE (FCi ) = QRE (FC j )

(3)

де TDT (FCi )k – час обміну даними з k -м, k = 1...n фрагментом програмного коду за i -му типу

фрагмента програмного коду; TFCE (FCi )k – час виконання k -го фрагмента програмного коду за

i -го типу фрагмента програмного коду; TDT (FC j )l – час обміну даними з l -м, l = 1...m фрагмен-

(

том програмного коду за j -го типу фрагмента програмного коду; TFCE FC j

)

l

– час виконання l -го

фрагмента програмного коду за j -го типу фрагмента програмного коду; n – кількість фрагментів
програмного коду в об’ємі обчислень, що припадають на підпрограму реконфігуровного
середовища, за i -го типу фрагмента програмного коду; m – кількість фрагментів програмного коду
в об’ємі обчислень, що припадають на підпрограму реконфігуровного середовища за j -го типу
фрагмента програмного коду; QRE – частка виконуваного реконфігуровним середовищем об’єму
обчислень в програмі Pin , яка визначається з такого виразу:
QRE =

VRE
⋅100 % ,
VUPP + VRE

(4)

де VRE – об’єм обчислень, що припадають на реконфігуровне середовище; VUPP – об’єм обчислень,
що припадають на універсальний процесор.
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3. Концептуальні основи побудови системи генерування програмних моделей спеціалізованих процесорів
Концептуальні основи побудови системи генерування сформовано та детально досліджено у
[14], тому зупинимось лише на основних висновках цього дослідження.
Функцією системи генерування програмних моделей процесорів в СККС є автоматична генерація
програмної моделі процесора для виконання обчислювальних алгоритмів, отриманих від системи
розподілу обчислювального навантаження. Функцію системи генерування можна описати так:

(

)

( (

))

PMSP Ai , i = 1...z = GS PRE Ai , i = 1...z ,

(5)

де GS – система генерування; PRE – програма реконфігуровного середовища, яка описує
обчислювальні алгоритми Ai , i = 1...z ; PMSP – програмна модель спеціалізованого процесора для
виконання обчислювальних алгоритмів Ai , i = 1...z ; z – кількість обчислювальних алгоритмів.
Відповідно до цього завдання, система генерування повинна відповідати вимогам, які можна
поділити на такі три групи [14]:
1. Вимоги в частині її функціональної повноти:
система генерування повинна бути функціонально повною, тобто такою, що для довільного
обчислювального алгоритму може згенерувати модель спеціалізованого процесора.
2. Вимоги в частині технічних характеристик створюваних системою генерування моделей
процесорів:
a) система генерування повинна генерувати такі моделі процесорів, які забезпечують
максимально можливу продуктивність, яка може бути досягнута на виділеному для їх
реалізації обладнанні ПЛІС;
b) система генерування повинна генерувати такі моделі процесорів, які займатимуть максимум
з виділеного в ПЛІС прискорювача місця під їх реалізацію з тим, щоб найефективніше
використати обладнання. Наприклад, якщо під реалізацію процесора виділено увесь кристал
ПЛІС, то його схема повинна займати увесь кристал.
3. Вимоги в частині архітектури створюваних системою генерування моделей процесорів:
a) система генерування повинна генерувати такі моделі процесорів, архітектура яких
враховує особливості архітектури ПЛІС реконфігуровного середовища;
b) система генерування повинна генерувати такі моделі процесорів, архітектура яких
враховує можливості інтерфейсу між універсальним комп’ютером та реконфігуровним
середовищем.
Продуктивність спеціалізованого процесора є найвищою за такого варіанта його реалізації, за
якого значення відношення часу TSP (PRE ) виконання ним заданих підпрограмою PRE обчислювальних

алгоритмів до часу TUPP (PRE ) виконання підпрограми PRE універсальним процесором UPP є
найменшим порівняно зі значенням такого відношення за усіх інших варіантів його реалізації, тобто

PSPmax =

 T (P ) 
= max UPP RE  , j = 1...m ,
 TSP (PRE ) 
 TSP (PRE ) 
 j


min j
 T (P ) 
 UPP RE 
1

(6)

де m – кількість варіантів реалізації спеціалізованого процесора.
Продуктивність спеціалізованого процесора, відповідно до [15], розраховується так.
Нехай у процесор поступають N елементів вхідних даних і у ному має бути реалізований
алгоритм з обчислювальною складністю R = R( N ) , тобто R – це кількість операцій, які потрібно
виконати для реалізації алгоритму. Тоді необхідна для забезпечення виконання алгоритму за
заданий час TSP (PRE ) продуктивність процесора визначається з такого виразу:

PSP = R / N .
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Для кожного алгоритму, який реалізується в процесорі, наперед відомими є кількість N
вхідних даних та обчислювальна складність R алгоритму. Тому для кожного алгоритму можна
наперед визначити необхідну продуктивність спеціалізованого процесора під час його реалізації в
реконфігуровному середовищі з тим, щоб він забезпечував обробку даних за заданий час.
Постає питання, чи ця продуктивність може бути досягнута, та як можна забезпечити
вищеназвані вимоги. Для того, щоб виконати це завдання, виходитимемо з такого. Нехай кількість
обладнання реконфігуровного середовища дорівнює QRE , а кількість необхідного для реалізації
спеціалізованого процесора обладнання дорівнює QSP . Можливі чотири випадки у співвідношенні
між цими величинами. Якщо QSP незначно менше або дорівнює QRE , то мета досягнута. Якщо ж

QSP незначно більше QRE , то потрібно дещо зменшити вимоги до продуктивності спеціалізованого
процесора, що нескладно зробити, оскільки сьогоднішні засоби генерування програмних моделей
спеціалізованих процесорів дають змогу задавати на етапі генерування значення продуктивності
або обмеження на затрати обладнання. Якщо виконується нерівність QRE < QSP , причому
співвідношення між затратами обладнання більше від одиниці, то виникає потреба в скороченні
затрат обладнання на спеціалізований процесор, що досягається спрощенням його структури та
відповідно зниженням продуктивності. Якщо ж виконується нерівність QRE > QSP , причому
співвідношення між затратами обладнання більше від одиниці, то для ефективнішого використання
ресурсів реконфігуровного середовища доцільно включити паралельно

Q

m = int  SP

Q
RE 


спеціалізованих процесорів.
4. Вимоги до засобів логічного синтезу процесорів та конфігурування ПЛІС
Завданням засобів логічного синтезу процесорів та конфігурування ПЛІС реконфігуровного
середовища є виконання логічного синтезу згенерованої системою генерування програмної моделі
спеціалізованого процесора і створення файла конфігурації ПЛІС на етапі компіляції програми Pin , а
також завантаження цієї конфігурації до ПЛІС реконфігуровного середовища на етапі її виконання.
Хоча робота засобів логічного синтезу процесорів та конфігурування ПЛІС розподілена по
двох етапах, значна частина виробників постачають вказані засоби в єдиному інтегрованому
середовищі, тому доцільно формувати вимоги до цих засобів як до комплексної системи.
Відповідно до поставлених завдань, можна виділити такі вимоги до засобів логічного синтезу
процесорів та конфігурування ПЛІС:
1. Підтримка того типу, серії і типу корпуса ПЛІС, на основі яких побудовано реконфігуровне
середовище СККС. На практиці це означає, що виробником засобів логічного синтезу та
конфігурування повинна бути та сама компанія, яка виготовляє ПЛІС, і особливості цієї ПЛІС повинні
бути відображені в бібліотеці цих засобів. З метою економії пам'яті для зберігання програмних засобів
СККС та для прискорення функціонування бібліотеку засобів логічного синтезу та конфігурування
доцільно обмежити типом, серією і типом корпусу ПЛІС, на основі яких побудовано реконфігуровне
середовище.
2. Виконання логічного синтезу спеціалізованого процесора за прийнятний для компіляції
програми час необхідно забезпечити відповідними налаштуваннями засобів логічного синтезу та їх
оптимізацією.
3. Мінімальний час виконання реконфігурування ПЛІС. Ця вимога є особливо важливою,
оскільки тривалість конфігурування ПЛІС є складовою частиною часу завантаження програми до
виконання в СККС.
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5. Вимоги до драйвера реконфігуровного середовища
Завданнями драйвера реконфігуровного середовища є надання доступу до нього програмними
засобами СККС для виконання ініціалізації, конфігурування, завантаження до нього вхідних даних
для виконання обчислювальних завдань та отримання від нього результатів. Відповідно до цих
завдань, можна виділити такі вимоги до драйвера реконфігуровного середовища:
1. Виконання початкової ініціалізації реконфігуровного середовища.
2. Виконання динамічного реконфігурування реконфігуровного середовища на запит
операційної системи.
3. Передача даних до спеціалізованого процесора в реконфігуровному середовищі.
4. Отримання даних від спеціалізованого процесора в реконфігуровному середовищі і
надсилання відповідного інформаційного повідомлення операційній системі.
6. Вимоги до реконфігуровного середовища
Завданнями реконфігуровного середовища є налаштування ПЛІС відповідно до отриманої від
засобів конфігурування ПЛІС-конфігурації, в такий спосіб утворюючи у ній синтезований засобами
логічного синтезу спеціалізований процесор, сприйняття від комп'ютера вхідних даних для
опрацювання у цьому процесорі, та повернення результатів роботи до комп'ютера. Відповідно до
цих завдань, можна виділити такі вимоги до реконфігуровного середовища:
1. Універсальність, тобто здатність налаштовувати внутрішню структуру до виконання
довільного обчислювального алгоритму. Зазначимо, що сучасні ПЛІС повністю відповідають цій
вимозі, хоча продуктивність виконання тих чи інших алгоритмів є різною в ПЛІС різних
виробників внаслідок розмаїття структури логічних комірок.
2. Мінімальний час завантаження кодів конфігурації до ПЛІС.
3. Наявність інтерфейсної частини, яка на апаратному рівні виконуватиме взаємодію між
реалізованим в реконфігуровному середовищі спеціалізованим процесором та комп’ютером.
Висновки
Розроблено концептуальні основи побудови складових частин СККС – системи розподілу
обчислювального навантаження та системи генерування програмних моделей спеціалізованих
процесорів. Встановлено, що для того, щоб забезпечити найвищу ефективність розподілу, система
розподілу обчислювального навантаження повинна формувати підпрограму реконфігуровного
середовища з таких фрагментів, які становлять найбільше обчислювальне навантаження, і розподіляти навантаження так, щоб кількість даних, що пересилаються між комп'ютером та реконфігуровним середовищем, а також кількість сеансів взаємодії комп’ютера з реконфігуровним середовищем в процесі виконання цієї програми були якомога меншими, а відповідні підпрограми могли
виконуватись паралельно. Показано, що система генерування програмних моделей спеціалізованих
процесорів повинна відповідати трьом групам вимог: в частині її функціональної повноти, в частині
технічних характеристик, створюваних нею програмних моделей спеціалізованих процесорів, та в
частині архітектури цих процесорів. Також показано, як розраховується продуктивність реалізованого в реконфігуровному середовищі СККС спеціалізованого процесора. Сформовано вимоги до
інших складових частин СККС – засобів логічного синтезу спеціалізованих процесорів та конфігурування ПЛІС, реконфігуровного середовища та його драйвера. Розроблені концептуальні основи
побудови та вимоги є основою проектування та реалізації складових частин СККС.
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АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС БУДІВЕЛЬ
ЗА РАСТРОВИМИ ЗОБРАЖЕННЯМИ ВИСОТ
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Розглянуто метод аналітичного опису будівель за растровими даними висот, що
отримані за допомогою лазерного далекоміра, встановленого на літаючій платформі.
Деталізовано та проаналізовано етапи запропонованого методу та приведено результати
експериментальних досліджень.
Ключові слова: цифрове опрацювання зображень, тривимірні моделі.
The method of analytical description of building from raster altimeter data were
obtained using a laser range finder mounted on the flying platform are discussed. Stages of the
proposed method are detailed and analyzed and experimental results are given.
Key words: digital image processing, three-dimensional models.
Вступ
Із збільшенням обчислювальних потужностей комп’ютерів, пропускної здатності локальних і
глобальних інформаційних мереж тривимірні моделі є все затребуванішими. Динамічне відображення сцени комп’ютерної гри, реконструкція архітектури міст на інтернет-сайтах і в системах
навігації, системи відтворення геометрії деталей машин за даними комп’ютерної томографії для
неруйнівного контролю – усе це вимагає засобів побудови тривимірних моделей об’єктів. Для
створення моделей використовують спеціальні системи автоматизованого тривимірного проектування, але у деяких випадках необхідно отримати аналітичний опис тих об’єктів, що уже існують.
Зокрема, це стосується відтворення тривимірних моделей будівель в містах та на віддалених
територіях. Отримані моделі дають змогу розв’язати низку задач, серед яких: планування міської
архітектури та контроль забудови населених пунктів, дослідження мікроклімату, розміщення
джерел телекомунікації тощо.
Застосування технологій лазерного сканування земної поверхні вимагає розроблення відповідних методів і комп’ютерних засобів тематичного опрацювання для видобування з растрових зображень карт висот корисної для певних галузей застосування інформації. Незважаючи на значний
прогрес у розвитку універсальної обчислювальної техніки (підвищення продуктивності, збільшення
обсягів оперативної пам’яті тощо), наявні комп’ютерні системи не завжди забезпечують розв’язок
поставлених задач за заданий час. Також доволі часто виникає потреба в опрацюванні висотних даних
у реальному масштабі часу. Тому створення ефективних методів, швидких алгоритмів і комп’ютерних засобів для опрацювання растрових зображень тривимірних об’єктів є актуальним.
Огляд літературних джерел
Задачі побудови моделей аналітичного опису тривимірних об’єктів на растрових зображеннях
[1–3] знаходять широке застосування у багатьох галузях, зокрема у таких, як: планування населених
пунктів, міська архітектура, дослідження мікроклімату, розміщення джерел телекомунікації тощо.
Розв’язання цих задач можна розкласти на кілька послідовних кроків [4]. Початковим етапом є
детектування країв об’єктів на горизонтальній площині [5–7], ґрунтуючись на заданому растровому
зображенні певної сцени. З цієї точки зору задача нижнього рівня називається виділенням країв [7] і
складається з: а) вибору диференціального оператора; б) обчислення коректних і стійких похідних;
в) відокремлення та замикання окремих контурів.
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Постановка завдання
Мета роботи – розробити метод та комп’ютерні засоби аналітичного опису тривимірних
об’єктів з растрових зображень, приділивши особливу увагу впорядкуванню етапів обробки та
визначенню змісту і доцільності операцій, що виконуються на кожному з етапів методу.
Концептуальні основи опису тривимірних об’єктів
Основними, функціонально завершеними етапами параметричного опису об’єктів необхідно
вважати: виділення країв і маркування контурів об’єктів; формування та параметричний опис
контурів об’єктів; формування та розділення множин точок об’єктів, що належать різним поверхням, та їх апроксимацію поверхнями першого та другого порядку; визначення та спряження
сусідніх поверхонь об’єктів. Загальну схему розробленого методу параметричного опису об’єктів
зображено на рис. 1 [3].
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Рис. 1. Загальна схема параметричного опису тривимірних об’єктів за растровими даними висот

Вхідними даними для параметричного опису тривимірних об’єктів є растрові зображення, в яких
яскравість кожного пікселу інтерпретується як висота фрагмента якогось об’єкта сцени. У процесі
опрацювання зображення необхідно отримати параметричний опис об’єктів сцени поверхнями першого
та другого порядку. Запропонований метод опису переважно орієнтується на виділення та опис
будівель. Для досягнення цього цільового завдання зорієнтовано кожен з етапів процесу опису.
Формування країв об’єктів
Основна задача першого етапу – сформувати замкнені контури об’єктів. Замкненість контурів
необхідна для того, щоб надійно відділити об’єкти один від одного, що дасть змогу опрацьовувати
їх окремо на подальших етапах, і тим самим знизити загальні обчислювальні затрати. У процесі
формування контурів (рис. 2) котируються такі завдання: детектування країв об’єктів; розмітка
контурів; замикання розривів контурів; знищення хибних відгалужень контуру [8]. Під час
детектування країв необхідно забезпечити обчислення коректних і стійких похідних. Зважаючи на
присутність у вхідних зображеннях шуму, що може призвести до некоректного виділення краю, у
процесі його детектування, необхідно застосовувати згладжування. Атрибутами фільтра, що
впливають на продуктивність детектора краю, є його лінійність, тривалість його імпульсної
характеристики та інваріантність до повороту. Властивість інваріантності до повороту гарантує, що
ефект згладжування не вплине на орієнтацію краю. Тому для регуляризуючого диференціювання
доцільно використати функцію Гаусса [5], що якнайповніше відповідає згаданим вимогам.
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Рис. 2. Схема формування контурів об’єктів

Диференціювання зображення найдоцільніше виконувати оператором градієнта, оскільки він є
симетричним та інваріантним до обертання, що уможливлює підвищити ефективність його обчислення.
Розмітка краю полягає у відшукуванні максимуму модуля градієнта. Для цього доцільно
використати алгоритм немаксимального вилучення, щоб знаходити локальні максимуми за
напрямком вектора градієнта. Застосований для виявлення краю метод немаксимального вилучення
може призводити до появи хибних країв, а також до розривів лінії краю. Це є наслідком не тільки
присутності на зображенні шуму, але й залежить від структури об’єктів сцени. Тому необхідно
використовувати додаткові заходи для очищення зображення від хибних країв і замикання лінії
краю. Для замикання лінії краю використовується властивість градієнта. Відкрита гілка краю
подовжується у напрямку, перпендикулярному до напрямку градієнта, доки не замкнеться на край
іншого об’єкта, або модуль градієнта не стане меншим від заданого порога [8].
У результаті виконання першого етапу отримуємо бінарне зображення контурів об’єктів
сцени. Замкненість контурів дає змогу якісно розділити об’єкти для відокремленого їх опрацювання
на подальших етапах.
Параметричний опис контурів об’єктів
Другим етапом розробленого методу опису тривимірних об’єктів є параметричний опис
контурів об’єктів з метою їх відокремлення один від одного. Розв’язання цієї задачі (див. рис. 3)
передбачає виконання таких дій: зіставлення контурів об’єктів з ланцюжками точок, що належать
до їх країв; класифікація та відбраковування об’єктів; аналітичний опис контурів об’єктів
відрізками прямих із заданим допуском; покращення аналітичного опису з врахуванням геометрії
об’єктів; виявлення паралельності та перпендикулярності їх сторін [8].
Формування ланцюгів контурів об’єктів полягає в об’єднанні усіх точок, що належать до
контурної лінії об’єкта, у замкнений ланцюжок та визначення його координатами цих точок. Це
дасть змогу відокремити об’єкти один від одного і далі оперувати з об’єктом, як з одним цілим.
Розроблений метод параметричного опису тривимірних об’єктів за растровими даними висот
орієнтується на відокремлення та опис будівель, виявлених на сцені. На етапі класифікації
необхідно розділити об’єкти, що можуть інтерпретуватися як будівлі, від інших об’єктів і вилучити
останні з подальшого розгляду. Класифікація ґрунтується як на локальних характеристиках самого
об’єкта, так і його сусідів [2]. Тут враховуються взаємні висоти та дисперсії висот об’єктів.
Етап опису контурів об’єктів відрізками прямих введений з метою зменшення кількості
параметрів, якими подається лінія контуру та усунення шумової складової з геометрії об’єктів. Для
початкового наближення ланцюга точок контуру відрізками прямих використовується метод Лава
[9], який характеризується високою продуктивністю та точністю апроксимації.
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Рис. 3. Параметричний опис контурів об’єктів

Покращення параметричного опису контурів ґрунтується на характеристиках самих об’єктів.
Оскільки, основними об’єктами, тривимірна структура яких відновлюється, є будівлі, а для них
характерні паралельність і перпендикулярність сторін. Тому цей факт враховується для глобального в
межах певного об’єкта уточнення параметрів відрізків прямих, що становлять його контур [8].
Результатом параметричного опису контурів об’єктів є впорядкований список оптимізованих графічних
примітивів (відрізків прямих), що задають відокремлені об’єкти у горизонтальній площині.
Опис поверхонь об’єктів
Завершальними етапами відтворення тривимірних об’єктів з растрових даних є аналітичний
опис поверхонь, що належать до виявлених об’єктів, за допомогою фрагментів площин і циліндричних поверхонь [10] (рис. 4).
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Рис. 4. Схема параметричного опису поверхонь об’єктів

84

На першому етапі виявляються межі площин об’єкта та формуються множини графічних
примітивів, що належать до кожної з виділених площин. Для визначення характеру геометричних
примітивів (лінії, точки) об’єктів використовується метод Лава. На другому етапі визначаються
параметри поверхонь, що належать до тривимірних об’єктів, відокремлених на попередньому етапі.
Для знаходження параметрів геометричних примітивів даху будівлі (площини, дуги еліпсів)
використовується метод найменших квадратів. Цей метод дає змогу аналітично описати поверхні,
які належать до об’єктів, і знайти лінії їх перетину.
Для розділення та класифікації поверхонь об’єктів, зображення висот, що відповідає горизонтальній проекції об’єкта, сканується у взаємно-перпендикулярних напрямках X та Y (за рядками та
стовпцями). Межі сканування визначаються на основі контурів, що були визначені та оптимізовані
на попередніх етапах. У кожному зі сканів множини точок поверхонь апроксимуються відрізками
прямих. Для кожного з напрямків сканування уточнюються параметри відрізків, що пройшли
фільтрування та формуються списки примітивів. Оскільки опис поверхонь 1-го і 2-го порядків
істотно різниться, то на основі характеристик суміжних відрізків скану (послідовність і характер
зміни кута нахилу, кількість відрізків у скані тощо) приймається рішення про тип поверхні – 1-го чи
2-го порядку [2].
У процесі опису поверхонь 1-го порядку спочатку групуються відрізки, отримані у взаємно
перпендикулярних сканах. Групування виконується на основі подібності кутів нахилу відрізків та їх
взаємного положення у площинах сканування. Під час прийняття рішення про об’єднання груп
відрізків, отриманих у різних сканах, і зарахування їх до однієї поверхні, враховується наявність перетину їх проекцій на горизонтальній площині. На онові згрупованих примітивів зі сканів
різних напрямків, за методом найменших квадратів обчислюються параметри площини, до якої
вони належать.
Одночасно з визначенням параметрів площин, що належать до об’єкта, формується граф
взаємного положення цих площин, де вузли графа відповідають виявленим площинам, а дуги з’єднують сусідні площини. Цей граф використовуватиметься для знаходження ліній та точок перетину
поверхонь об’єкта. Результатом тривимірного опису кожного об’єкта, виявленого на сцені, є список
площин, що визначають його поверхню. А кожна з площин визначається набором крайових точок,
сполучивши які у заданому порядку, отримаємо ламану, яка обмежує задану площину.
Подібно до поверхонь 1-го порядку формується опис поверхонь 2-го порядку, але графічними
примітивами виступають уже сегменти еліпсів. Для кожного скану у кожному з напрямків
обчислюються параметри еліпсів за методом найменших квадратів. Отримані еліпси групуються на
основі подібності їх параметрів, що слугують основою для зарахування їх до однієї поверхні. За
параметрами групи примітивів 2-го порядку визначаються осі симетрії поверхні та проводиться
повторне сканування точок об’єкта, але вже у напрямку перпендикулярному до основної осі
симетрії. Це дає змогу точніше визначити параметри еліптичних перетинів і відтворити саму
поверхню. Параметри еліпсів, отриманих за повторного сканування, групуються та усереднюються,
уточнюються межі об’єкта та формується граф поверхонь 2-го порядку.
Завершальним етапом формування опису тривимірних об’єктів за растровими даними висот є
знаходження ліній перетину поверхонь, що належать одному об’єкту, та визначення точок, за
якими площини поверхонь описуватимуться. Схему цього етапу показано на рис. 5 [2]. У сформованих графах поверхонь відшукуються прості цикли. Відповідно до формування графа, саме прості
цикли на ньому визначатимуть точки перетину суміжних поверхонь. Для суміжних поверхонь
обчислюються та уточнюються точки перетину.
Аналіз результатів опису поверхонь об’єктів
Розроблено програмне забезпечення, що реалізує метод аналітичного опису тривимірних
об’єктів на растрових зображеннях висот, яке тестувалося та досліджувалося на реальних
зображеннях, отриманих від лазерного далекоміра на літаючій платформі.
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Рис. 5. Схема визначення ліній та точок перетину поверхонь

Розглянутими тестовими зображеннями охоплено усі аспекти та проблеми, які можуть
виникнути під час тривимірного аналітичного опису будівель за растровими даними висот. Тому
можна вважати цей набір тестів повним і таким, що дасть змогу перевірити функціональність
розроблених методів та комп’ютерних засобів у повному обсязі.
Реалізація програмних засобів виконана мовою програмування Cі. Вибір мови продиктований
тим, що її мовні конструкції та засоби організації обчислювального процесу враховують
особливості архітектури процесорів. Також важливим є те, що завдяки міжнародній стандартизації,
для неї створені ефективні компілятори під різні операційні системи та архітектури процесорів, як
універсальні, так і спеціалізовані (ЦОС). Тому створені програмні засоби можуть з незначними
затратами на перекомпіляцію переноситись на різні обчислювальні платформи. Варто зазначити,
що для підвищення продуктивності обчислень створюються різні апаратні прискорювачі, мовою
програмування яких також часто є мова Сі. Отже, вибір мови дає змогу забезпечити реалізованим
програмним засобам універсальне застосування.
Мета експериментальних досліджень – перевірити працездатність розроблених методів і
комп’ютерних засобів та коректність розв’язання окреслених задач як на окремих етапах, так і методу
загалом [2, 8]. Після дослідження використовуються методи візуального контролю результатів виконання окремих етапів і методу загалом та оцінки помилок апроксимації відтворених моделей будівель.
Результати досліджень працездатності розроблених методів і комп’ютерних засобів показані на
рис. 6. Для ілюстрації результатів вибрано зображення відокремленої будівлі зі складними контурами та
поверхнею, що складається з кількох площин і зі значним імпульсним шумом (рис. 6, а).
На рис. 6, б зображено лінії країв об’єктів, що виявлені на сцені. Як зрозуміло із зображення, краї
деяких об’єктів не є замкненими, а прямолінійні контури складаються зі значної кількості деталей
(відрізків). На рис. 6, в показано покращене зображення контурів будівель з врахуванням паралельності
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та перпендикулярності їх сторін. Як бачимо, більшість відрізків, з яких складалися контури будівель,
замінено генералізованими, з заданою точністю. Це зменшує обсяги даних, необхідних для опису сцени,
та спрощує подальшу обробку. На рис. 6, г зображено відтворені тривимірні моделі будівель. На ньому
бачимо, що усі істотні деталі будівель відтворені коректно. Отже, можна зробити висновок, що
запропонований метод та розроблене програмне забезпечення виконують завдання аналітичного опису
тривимірних об’єктів за растровими даними висот.

а

б

в

г

Рис. 6. Ілюстрація результатів відтворення тривимірних моделей будівель за растровими даними висот

Висновки
Розроблено метод аналітичного опису тривимірних об’єктів будівель з растрових даних карти
висот, який складається з таких етапів: виявлення та уточнення країв об’єктів; аналітичного опису
та оптимізації контурів об’єктів; формування та розділення множин точок об’єктів, що належать до
різних поверхонь, та їх апроксимація поверхнями 1-го та 2-го порядку; визначення та спряження
контурів сусідніх поверхонь. Розроблений метод досліджено на реальних зображеннях, отриманих
87

від лазерного далекоміра на літаючій платформі. Розглянутими тестовими зображеннями охоплено
усі аспекти та проблеми, які можуть виникнути під час тривимірного аналітичного опису будівель
за растровими даними висот. Тому можна вважати цей набір тестів повним і таким, що дасть змогу
перевірити функціональність розроблених методів та комп’ютерних засобів у повному обсязі. Як
показали дослідження, запропонований метод та розроблене програмне забезпечення повністю та
коректно виконує завдання тривимірного аналітичного опису будівель за растровими даними висот.
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Визначено перспективі застосування гармонічного аналізу для розпізнавання
сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретикочислових базисів.
Запропоновано математичні засади та інформаційну технологію використання
косинусного перетворення Фур’є для створення програмно-апаратного забезпечення
системи розпізнавання технологічних станів об’єктів.
Ключові слова: розпізнавання, перетворення Фур’є, кореляційне опрацювання,
спецпроцесор.
The work is dedicated to the future application of the formulas of harmonic analysis for
the diagnosis of process facilities in the oil and gas industry on the basis of objective functions
calculate the advisability of output process parameters.
The proposed mathematical model using the cosine transform , to create software for
diagnostic equipment.
Key words: recognition, Fourier transformation, correlation processing, special processors.
Вступ
Сучасні методи опрацювання сигналів ґрунтуються на різних теоретичних засадах оцінки
параметрів гармонічних сигналів та різних способів їх перетворення. Аналіз періодичних сигналів
найчастіше виконується на основі частотних та ортогональних перетворень. Широке застосування
для розв’язання цього класу задач отримали дискретні перетворення у базисах ортогональних
функцій Радемахера, Хаара, Уолша, Крестентсона та Галуа [1–3]. Серед названих перетворень найширше практичне застосування отримало дискретне комплексне перетворення Фур’є [4]. Потрібно
зауважити, що під час аналізу неперіодичних сигналів вказані перетворення не є достатньо ефективними. Це зумовлено складністю аналітики та асимптотики алгоритмів, а також, як показано у [5],
зниження рівнів чутливості інформаційних параметрів.
Теорія спектрального аналізу викладена у фундаментальних роботах Н. Вінера, О.О. Харкевича, А. М. Колмогорова, В.К. Задіраки та інших вчених. У той самий час реалізація програмноапаратних засобів спектрального аналізу далека від досконалості і не повною мірою відповідає
сучасним вимогам досягнення мінімальної апаратної та часової складності. Це пов’язано насамперед з великою обчислювальною складністю, реалізацією алгоритмів спектрального аналізу на
основі відомого комплексного перетворення Фур’є та швидких перетворень Фур’є [6]. Використання косинусного перетворення Фур’є у практиці створення засобів спектрального аналізу набуло
набагато меншого поширення у зв’язку з необхідністю послідовного обчислення автокореляційної
та взаємокореляційної функцій, що потребує центрування та нормування вхідних сигналів, а також
виконання множення та сумування добутків чисел з різними знаками. При цьому існуючий досвід
побудови швидкодіючих процесорів та сучасної мікроелектронної елементної бази зумовлює
актуальність створення процесорів косинусного перетворення Фур’є для спектрального аналізу та
діагностування на його основі складних технологічних об’єктів.
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Аналіз останніх досліджень та публікації
У створення та розвиток теорії кореляційного аналізу сигналів на основі різних кореляційних
функцій значний внесок зробили такі відомі учені: R. Kenefic, J. Barchak, A. Bell, D. DeFatta [7–9],
Е.С. Вентцель, Ф.Г. Ланге, Г.Я. Мірский, Е.І. Цветков, М. Г. Серебряніков, А.А. Первозванський,
Я.М. Николайчук [10–15]. У роботах вказаних вчених розроблені теоретичні засади алгоритмів
обчислення кореляційних функцій, характеристики впливу частоти дискретизації та квантування на
точність обчислень, а також різні сфери застосування кореляційного аналізу. У той самий час недостатньо глибоко були досліджені характеристики цифрових процесорів, які реалізували визначення
кореляційних функцій на основі різних аналітичних виразів, що стримувало можливості широкого
застосування косинусного перетворення Фур’є для спектрального аналізу та розпізнавання образів.
Наявність операцій обчислення автокореляційних та взаємно кореляційних функцій у косинусному перетворенні Фур’є визначає сьогодні необхідність аналізу стану розроблення цифрових
кореляторів. У [16–18] викладена систематизація аналітики та асимптотики різних алгоритмів
обчислення автокореляційних та взаємно кореляційних функцій такого типу: знакова, релейна, коваріаційна, кореляційна, структурна, модульна та еквівалентності, а також базові структури відповідних спецпроцесорів. Особливістю таких спецпроцесорів є використання різних теоретико-числових
базисів (ТЧБ) для представлення числових даних [1–3], а також глибокий рівень розпаралелення
обчислювальних операцій, що приводить до регулярності структури та спрощення їх мікроелектронної реалізації.
Сучасні досягнення у створенні процесорів реалізації кореляційних функцій висвітлені у
патентно-чистих структурах [19–22]. Аналіз архітектури цифрових кореляторів та їх мінімаксних
системних характеристик стосовно часової та апаратної складності створює основу для їх ефективного застосування за допомогою розширення функціональних можливостей для спектрального
аналізу та реалізації процесорів дискретного косинусного перетворення Фур'є.
Мета роботи – розробити нові методи застосування спектрального косинусного перетворення
Фур’є для розпізнавання сигналів у хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій
та теоретико-числових базисів, а також для створення програмно-апаратного забезпечення системи
розпізнавання технологічних станів об’єктів.
Виклад основного матеріалу
Фундаментальна теорія косинусного та синусного перетворення Фур’є ґрунтується на основі
інтегральних оцінок спектральних амплітуд [5]:

a (ω) =

∞

∞

 f ( t ) cos( ωt )dt , b( ω ) =  f ( t ) sin( ωt )dt ,

−∞

(1)

−∞

де функція f(t) виражається через комплексну функцію F ( jω ) :
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яка розраховується згідно з виразом:
∞

F ( jω ) =
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 F ( jω ) exp( jωt )dω ,
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 f ( t ) exp( − jωt )dt ,
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і має зміст спектральної густини.
Спектральна функція F ( jω ) виражається через парні a( ω ) і непарні b( ω ) гармонічні функції:
F ( jω ) = a( ω ) − jb( ω ) ,
(4)
звідки отримується вираз для функції спектрального перетворення:
∞

f (t )=

1
[a( ω ) cos( ωt ) − b( ω ) sin( ωt )]dω .
π
0
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(5)

Причому, якщо функція f (t ) є дійсною, то використання комплексної функції F ( jω ) є надлишковим і пряме та обернене перетворення Фур’є може здійснюватися лише над множиною
дійсних чисел. Можливість реалізації косинусного перетворення Фур’є у вигляді операцій над
дійсними "особливо цілими числами" та знаковими у перетворенні Хартлі визначає перспективу
його застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів спектрального опрацювання
сигналів у мікроелектронному виконанні.
У теорії спектрального аналізу випадкових процесів визначено, що кореляційна функція і
спектральна щільність становлять пару перетворень Фур'є, яка відома під назвою теореми ВінераХінчина [4]. Неперервний випадок:
∞

 rxx ( τ )e

S xx ( f ) =

− j 2 πfτ

dτ, rxx (τ ) = E [x(t ) x ∗ (t − τ )]

(6)

−∞

та дискретний випадок:
∞

 rxx [k ]e − j 2πkf ,

S xx ( f ) =

k = −∞

rxx [k ] = E [x[n]x ∗ [n − k ]] ,

(7)

де Sxx(f) – спектральна щільність потужності функції x(t) для неперервного випадку, а для
дискретного – спектральна щільність потужності з дискретними значеннями x[n]. Необхідно
зауважити, що автокореляційна функція rxx визначена через математичне сподівання від добутку і
що перетворення Фур’є від x(t) не існує в загальному випадку, оскільки стаціонарні випадкові
функції не інтегровані у квадратичному просторі.
Формулу Вінера-Хінчина можна виразити через косинус-перетворення Фур'є. Легко
показати, що коваріаційна функція і спектральна щільність симетричні: Rx ( τ ) = Rx ( − τ ) та

R x ( s ) = Rx ( − s ) .
Використовуючи формулу Ейлера, одержують [5]:

Rx ( s ) =
1
Rx ( τ ) =
2π

∞

∞

−∞

0

 Rx( τ ) cos ωτdt = 2  Rx ( τ ) cos ωτdt ;

∞

(8)

∞

1
 Rx( ω ) cos ωτdω = π  Rx ( ω ) cos ωτdω .

−∞

(9)

0

Можна також визначити спектральні щільності для стаціонарних випадкових послідовностей
(випадкових процесів з дискретним часом). Для скалярної випадкової величини у стаціонарному
випадку можна визначити

Rx ( nT ) = Φ s ( kT , iT ) = Rx ( k − iT ) = E{x( kT )x( iT )},

(10)

де x(iT) приймає тільки цілі значення. Дискретну спектральну щільність визначають як дискретне
перетворення Фур'є або подвійне перетворення коваріаційної функції випадкової послідовності.
Отже, дискретний варіант теореми Вінера-Хінчина можна записати у такому вигляді:

Rx ( z ) = T

∞

 Rx ( nT )z − n ,

(11)

n = −∞

де z-n – одна з ортогональних функцій ТЧБ.
Ефективний спосіб розрахунку спектра ґрунтується на обчисленні коефіцієнта взаємної кореляції між нормованою функцією автокореляції досліджуваного процесу і базисною функцією
конкретного ТЧБ.
Значні функціональні обмеження обчислювальних процесів перетворення Фур'є та слабка
збіжність рядів Фур'є привели до розвитку та успішного застосування інших ТЧБ для обчислення
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спектрів сигналів. При цьому для вдосконалення характеристик спецпроцесорів необхідно розв’язати
задачу сумісного застосування теорії кореляційних функції та базисних функцій різних ТЧБ шляхом
адаптації базисних функції до асимптотики кореляційних функцій досліджуваних сигналів. Крім того,
виклад теорії кореляційних функцій у джерелах інформації стосується майже виключно мультиплікативної форми автокореляційної функції, яка серед інших формул не характеризується найкращими
показниками у плані реалізації кореляційних спецпроцесорів з мінімаксними характеристиками.
Способи кодування даних визначаються теоретико-числовими базисами, які застосовуються для
їх представлення. Найширше вживаними ТЧБ у сучасних комп’ютерних системах є ортогональні
базиси Радемахера, Хаара, Крестенсона та Галуа, які породжують відповідні системи числення.
Зокрема, базисами для виконання дискретних ортогональних перетворень і дискретного
подання одновимірного інформаційного потоку зі скінченною енергією, визначеного у просторі
L2[a,b] на основному інтервалі Т=[a,b], є відповідні повні ортонормовані системи функцій (табл. 1).
Таблиця 1
Системи ортогональних функцій та кодові матриці різних ТЧБ
№

ТЧБ

1

Радемахера

Структура функцій

Породжуюча кодова матриця
Rad( 0,θ ) → 0 0 0 0 0 0 0 0
Rad( 1,θ ) → 0 0 0 0 1 1 1 1
Rad( 2,θ ) → 0 0 1 1 0 0 1 1
Rad( 3,θ ) → 0 1 0 1 0 1 0 1
s
→ 0 1 2 3 4 5 6 7.

Аналітичний
вираз функцій
2

Rad ( n, θ ) = Dyf ( n, θ ,0) = sign(sin( 2 n πθ ))

Хаара

Аналітичний
вираз функцій

0
0

0
0

0
0

0
0




0
1

1
0

0
1

1
0

0
0

0
0




0
0

0
0

 n −1
j
j +1
≤θ <
,
2 2 sign(sin 2 n πθ ),
n −1
Har ( n,θ , j ) = 
2
2 n −1

0 при інших θ ∈ [0,1),

де n = 0,1,..., log 2 N ; j = 0,1,...,2 n −1 − 1 ; ( j = 0 при n = 0 ), 0 ≤ θ < 1 .

3

Крестенсона

Cr
Cr
Cr
Cr

Аналітичний
вираз функцій

 2π
 p


χ ω( p ) ( p) = exp j

m −1

ω (
i =0

m −1−i )

(2 , θ
(3 , θ
(4 , θ
(5 , θ

)
)
)
)

0

1

0

1

0

1

0
0

1
1

2
2

0
3

1
0

2
1



0


1


2


3


4


0


s

0

1

2

3

4




z (i )  ,



де j = − 1 ; ω (i ) , z (i ) ∈ [0,1,..., p − 1]

У табл. 2 наведені аналітика та асимптотика відомих дискретних автокореляційних функцій.
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Таблиця 2
Аналітика та асимптотика відомих дискретних автокореляційних функцій
№
з/п

Кореляційна
функція

Графічне зображення та асимптотика

Аналітичний вираз

1

2

3

4

1
n

H xx ( j ) =

1

знакова

n

o

o

 sign xi ⋅ sign xi + j ,
i =1

o

+1, xi ≥ 0
sign xi = 
o
−1, x < 0
i

o

H xx (0) = +1, H xx (∞) = 0

2

релейна

1
n

Pxx ( j ) =

n

o

o

 xi ⋅ sign xi + j
i =1

Pxx (0) = M x , Pxx (∞) = 0

3

коваріаційна

1
n

K xx ( j ) =

n

 xi ⋅ xi + j
i =1

K xx (0) = Dx + M x2 , K xx (∞) = M x2

4

Rxx ( j ) =

кореляційна

1
n

n

o o

 xi ⋅ xi + j
i =1

Rxx (0) = Dx , Rxx (∞) = 0

5

ρ xx ( j ) =

нормована
кореляційна

Dx =

ρ xx (0) = +1, ρ xx (∞) = 0
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1
n

Rxx ( j )
,
Dx
n

 ( xi − M x )
i =1

2

Продовження табл. 2
1

2

3

4

структурна

6

C xx( j ) =

1
n

n

 ( x i − x i + j )2
i =1

Cxx (0) = 0 , Cxx (∞) = Dx

модульна

7

G xx ( j ) =

1 n
⋅
xi − xi+ j
n i =1

Fxx ( j ) =

1
n



Gxx (0) = 0 , Gxx (∞) = M x

8

еквівалентност
і

n

∨

 Z xx ,
i =1

∨
 xi ,
Z xx = 
 xi + j ,

xi < xi + j
xi ≥ xi + j

Fxx (0) = M x , Fxx (∞) = 0

З табл. 2 зрозуміло, що найменшою алгоритмічною складністю характеризується функція
еквівалентності Fхх(j), в якій базисна операція згортки виконується порівнянням модульних значень
xi,…, xі+j та сумуванням менших з них.
Наявність різних аналітичних виразів для обчислення кореляційних функцій, а також відомі
аналітичні зв’язки між ними створює відповідну теоретичну базу для побудови нового класу
дискретних перетворень Фур’є на основі комбінації типів кореляційної функції і різних типів ТЧБ,
що представлено таблицею базисних функцій (табл. 3).
Таблиця 3
Базисні функції для розрахунку спектрів на основі різних кореляційних функцій та ТЧБ
Fr
1
H xx
Pxx

2
S ( w) =

1
n

n

3





 sign( Hxx( j )) × sign( fr ( j))

S ( w) =

i =1

S ( w) =

1
n

n







Pxx× sign( fr ( j ))

1
n

S ( w) =

Rxx

1
S ( w) =
n

1
n

n



i =1

1
n

n

 Kxx( j ) × fr ( j)

S ( w) =

i =1
n



°

°

n

i =1

Pxx( j )
S ( w) =
, fr ( j )
Dx



i =1

1
n

n

 Kxx( j) × har ( j)
i =1
n

°

°

 Rxx( j) × har ( j)

S ( w) =
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 Pxx× sign(har ( j ))

1
S ( w) =
n

Rxx( j ) × fr ( j )



 sign( Hxx( j )) × sign(har ( j ))

S ( w) =

i =1

K xx

pxx

Har

i =1

Pxx( j )
, har ( j )
Dx

Продовження табл. 3
1

Cxx
Gxx
Fxx

2

 (Cxx( j) − fr ( j ))2

1
n

S ( w) =

 | Gxx( j) − fr ( j) |

 (Cxx( j) − har ( j))2

1
n

 | Gxx( j) − har ( j ) |

S ( w) =

i =1
n



 Z xx Mxx , fr ( j)
Fxx

n

1
n

n

1
n

S ( w) =

S ( w) =

i =1

1
n

S ( w) =

3

n

i =1
n

i =1
n

i =1



 Z xx Mxx , har ( j )

1
n

S ( w) =

i =1

Rad
H xx
Pxx
K xx
Rxx
pxx
C xx
Gxx
Fxx

S ( w) =

1
n

n



Cr





sign( Hxx( j )) × sign(rad ( j ))

S ( w) =

i =1

S ( w) =

n

S ( w) =
S ( w) =





1
n



Pxx× sign(rad ( j ))

1
n

S ( w) =
S ( w) =

n



i =1



1
n

n

S ( w) =

i =1

°

°

 Rxx( j) × rad ( j )

S ( w) =

i =1

(Cxx( j ) − rad ( j )) 2

S ( w) =

i =1

1
n

n

1
n



1
n

n



| Gxx( j ) − rad ( j ) |

S ( w) =

i =1

 Fxx
Z xx
, rad ( j )
Mxx
i =1



S ( w) =



 Pxx× sign(cr ( j))
i =1

n

1
n

 Kxx( j ) × cr ( j )

1
n

 Rxx( j) × cr ( j )

i =1
n

°

°

i =1

Pxx( j )
, cr ( j )
Dx

S ( w) =

n



n

1
n

n

Kxx( j ) × rad ( j )



 sign(Hxx( j )) × sign(cr ( j ))

S ( w) =

Pxx( j )
S ( w) =
, har ( j )
Dx
S ( w) =

1
n

i =1

1
n

Fxx

n

 (Cxx( j) − cr ( j ))2

1
n

i =1
n

 | Gxx( j) − cr ( j ) |

1
n

i =1
n



 Z xx Mxx , cr ( j)
Fxx

i =1

Дослідження обчислювальної складності розрахунку спектрів на основі наведених у табл. 3
виразів, а також побудова відповідних спецпроцесорів та оцінка їх системних характеристик є
фундаментальним завданням, яке загалом потребує глибоких теоретичних та системних досліджень. Виконання цього завдання відкриває базові можливості вдосконалення алгоритмів та
процесів розпізнавання образів у хеммінговому просторі, аналітика яких наведена у табл. 4, де
абревіатура назви перетворення включає тип кореляційної функції та ТЧБ, wl – еталонна модель
образу, el – ваговий коефіцієнт хеммінгової віддалі, xl – випадкова модель образу, який
розпізнається (реалізація випадкової моделі).
Кореляційний аналіз сигналів може виконуватись на основі інших авто- та взаємно кореляційних функцій, проте найвищою швидкодією та найменшою апаратною складністю характеризуються кореляційні спецпроцесори визначення знакової функції у ТЧБ Хаара [20].
Відомі пристрої [23, 24], які, крім апаратної складності, характеризуються функціональними
обмеженнями, суть яких полягає у тому, що спецпроцесори такого класу виконують тільки
обчислення значень автокореляційних функцій та не забезпечують ідентифікацію їх новизни та
реєстрацію нових сигналів, які можуть відображати відхилення норм якості або передаварійні та
аварійні ситуації на об’єкті.
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Таблиця 4
Аналітичні вирази оцінок хеммінгової віддалі на основі коефіцієнтів взаємокореляцій,
синтезованих різними кореляційними функціями

З метою розширення функціональних можливостей спецпроцесорів кореляційного розпізнавання сигналів розроблена функціональна структура головного компонента процесорів такого класу –
асоціативної пам’яті, приклад реалізації якої на мікроелектронних компонентах показано на рис. 1.
Ця реалізація дає змогу аналізувати, розпізнавати та запам’ятовувати коди вхідних сигналів, які ще
не містяться у пам’яті.

Рис. 1. Реалізація кореляційного спецпроцесора для розпізнавання гармонічних сигналів
та запам’ятовування кодів вхідних сигналів, які ще не містяться у пам’яті
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Запропонований пристрій працює так. Перед початком роботи пристрою на R-входи усіх тригерів
подається сигнал S0 і вони встановлюються у нульовий стан, а тригер T0 першого регістра пам’яті по Sвходу встановлюється у стан “одиниця”, що уможливлює запис інформації у перший регістр пам’яті.
Після цього з виходу імпульсного перетворювача з тактовою частотою S1 в інформаційний регістр
зсуву записується біт-орієнтований код вхідної інформації x(t). При цьому відбувається одночасне
порівняння коду інформації інформаційного регістра з усіма кодами, записаними у регістрах пам’яті у
попередніх циклах шляхом їх порівняння на елементах “Виключаюче АБО”.
Якщо інформація в інформаційному регістрі не збігається з інформацією, яка записана в j-му
регістрі пам’яті, то на виході j-го інвертора виникає сигнал dj=1, який уможливлює запис
інформації з інформаційного регістра в j-й регістр пам’яті за дозволом прямого виходу Tj-го
тригера. У кінці запису коду інформації в інформаційний регістр формується сигнал S∆, який
поступає на треті входи логічних елементів “І” усіх регістрів пам’яті і у відповідний регістр j-го
каналу записується нерозпізнана інформація. Якщо інформація розпізнана в одному з j-х каналів, то
на шині запису формується сигнал “0”, який забороняє запис інформації в будь-який регістр
пам’яті, а в регістрі результату пошуку реєструється біт ознаки розпізнаного сигналу.
У наступних циклах сигнал дозволу нарощення обсягу пам’яті, який виникає на виході j-го
логічного елемента “І”, дає змогу записувати інформацію в j-й регістр і через інвертор формує “0”
на шині дозволу нарощення обсягу пам’яті Nj, по фронту наростання якого відбувається зсув
“одиниці” у комутаційному регістрі Tj. При цьому готується дозвіл на нарощення пам’яті пристрою
і можливості запису нової нерозпізнаної інформації в Tj+1-й регістр пам’яті.
Викладена інформаційна технологія застосування теорії косинусного перетворення Фур’є на
основі різних аналітичних виразів автокореляційних функцій та ортогональних базисних функцій
ТЧБ Радемахера, Хаара та Крестенсона створює основу розробки та побудови спецпроцесорів,
функціональну архітектуру яких показано на рис. 2.
Рис. 2. Функціональна структура спецпроцесора
косинусного перетворення Фур’є паралельного типу:
1 – аналого-цифровий перетворювач; 2 – спецпроцесор обчислення
точок автокореляційної функції; 3 – генератор цифрових значень
базисної ортогональної функції у відповідному ТЧБ; 4 – обчислювач
коефіцієнта взаємокореляції; x(t) – вхідний аналоговий сигнал;
xi – цифрові коди у різних ТЧБ; Rxx(m) – цифрові коди точок
відповідної автокореляційної функції; w0, w1 , … wk – цифрові коди
базисних ортогональних функцій ТЧБ; S(w0), S(w1), … S(wk) –
цифрові коди спектра сигналу у відповідному ТЧБ

На рис. 3 показано функціональну структуру спектрального спецпроцесора косинусного
перетворення Фур’є послідовного типу.

Рис. 3. Функціональна структура спецпроцесора
косинусного перетворення Фур’є послідовного типу,
де 5 – синхронізовані комутатори

Очевидно, що реалізація спектральних спецпроцесорів згідно з функціональними схемами
паралельного та послідовного типу, а також використання аналітики різних автокореляційних
функцій та базисних ортогональних функцій різних ТЧБ забезпечить різні оцінки апаратної та
часової складності цього класу процесорів, що залежатиме від різних цільових функцій та критеріїв
проблемної адаптації спектральних аналізаторів до конкретних задач спектрального аналізу.
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Висновки
Важлива властивість спектрального аналізу полягає у тому, що не існує жодного, єдино
правильного спектра будь-якого сигналу. Спектр можна обчислювати із застосуванням різних вагових
вікон. Для кожної конкретної задачі спектрального аналізу можна використовувати різні способи.
Ще одна важлива властивість полягає у тому, що під час розкладання у спектр, визначаються
не ті синусоїдальні складові, з яких складався вихідний сигнал, а лише ті, з якими амплітудами
потрібно взяти певні кратні чи некратні частоти, щоб отримати вихідний сигнал. Проте зазвичай
(особливо під час використання вагових вікон) цього майже не помітно за графіком спектра, тобто
графік спектра доволі адекватно відображає саме частоти вихідного сигналу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ РЕКУРСІЇ НИЗЬКОЧАСТОТНИХ
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АПАРАТНО-ОРІЄНТОВАНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ
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Розглянуто дослідження характеристик коефіцієнтів рекурсії низькочастотних
НІХ-фільтрів, що одержані за допомогою удосконаленого ітераційного методу розрахунку цифрових фільтрів з нескінченною імпульсною характеристикою.
Ключові слова: рекурсивні фільтри, цифрове опрацювання сигналів.
The article is devoted to the research of the low-pass IIR filter’s recursion coefficients
characteristics, that are determined using advanced iterative method of digital IIR filter’s
coefficients determination.
Key words: IIR filters, digital signal processing.
Вступ
Класичними методами опрацювання сигналів засобами електронної обчислювальної техніки з
метою вилучення, виділення або підсилення складових сигналу є використання цифрових фільтрів
зі скінченною (СІХ) або нескінченною (НІХ) імпульсною характеристикою. Кожен з класів фільтрів
має свої галузі застосування, свої переваги і недоліки. Беззаперечною перевагою НІХ-фільтрів є
швидкодія, оскільки для їх реалізації не використовується операція згортки, яка вимагає багатьох
обчислювальних затрат. Проте розрахунок НІХ-фільтрів є складнішим, ніж СІХ-фільтрів. При
цьому існує мало методів, що орієнтовані на апаратну реалізацію цих фільтрів, а існуючі,
орієнтовані на фазу апаратної реалізації, а не на фазу розрахунку коефіцієнтів. Отже, актуальним є
розроблення методу розрахунку коефіцієнтів НІХ-фільтрів, який уможливить зменшити кількість
задіяної елементної бази для реалізації НІХ-фільтрів порівняно з існуючими методами. При цьому
збереже їх точність та швидкодію на високому рівні. Тож у цій роботі розглядається апаратноорієнтований метод розрахунку цифрових НІХ-фільтрів в частині розрахунку низькочастотних
фільтрів і результати його застосування для розрахунку коефіцієнтів низькочастотних фільтрів.
Аналіз літературних джерел
Класичні методи проектування цифрових фільтрів з нескінченною імпульсною характеристикою можна класифікувати так: ітеративні, в просторовій області, в частотній області, в z-області з
використанням S-області, спеціальні методи проектування каскадних фільтрів, з використанням
штучних нейронних мереж [1–3, 5–12]. Популярними і простими у використанні під час
проектування НІХ-фільтрів є ітеративні методи, підмножиною яких є градієнтні методи. До їх
переваг належать:
• простота реалізації;
• можливість реалізації частотної характеристики з довільною кількістю полюсів та нулів;
• відсутність багатьох обмежень та труднощів у розрахунках, що існують в розроблених
аналітичних методах обчислення коефіцієнтів НІХ-фільтрів.
Градієнтний підхід також використовують у технологіях штучного інтелекту. Існує кілька
алгоритмів навчання штучних нейронних мереж (ШНМ), що мають у своїй основі градієнтний
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підхід до обчислення величини зміни ваг нейронів ШНМ [23]. Об’єднання елементів математичного апарата ШНМ і проектування НІХ-фільтрів дає змогу розробляти нові методи проектування НІХ-фільтрів [21].
Недоліками цих методів розрахунку НІХ-фільтрів, зокрема і розглянутого у [22], є їх неефективність з погляду використання розрахованих коефіцієнтів за апаратної реалізації НІХ-фільтрів.
Неефективність пояснюється тим, що методи не гарантують, що серед усіх розрахованих
коефіцієнтів фільтра є такі, що дорівнюють 0, або кратні степеню числа 2, або більші за мінімально
можливе представлення у цільовій розрядній сітці проектованого апаратного НІХ-фільтра.
Наявність нульових коефіцієнтів дає змогу збільшити точність обчислень зменшенням
накопичуваної похибки квантування, зменшити кількість апаратних помножувачів і зв’язків між
елементами затримки і суматорами, спростити структуру суматорів або зменшити їх кількість,
оскільки результат множення числа на 0 дорівнює 0. Наявність коефіцієнтів, що кратні степеню
числа 2, уможливлює спростити апаратні помножувачі, оскільки в цьому випадку операцію
множення можна замінити операцією арифметичного зсуву. Зменшення кількості задіяних елементів призводить до зменшення накопичуваної похибки квантування, збільшення надійності, швидкості
функціонування, здешевлення апаратних НІХ-фільтрів, а також збільшення їх максимальної кількості на кристалі ПЛІС і на друкованій платі.
Отже, розраховані коефіцієнти за допомогою відомих методів [1–3, 5–12] є непридатними для
ефективної реалізації апаратних НІХ-фільтрів.
Постановка задачі
Для усунення зазначених недоліків ставиться завдання розробити метод розрахунку цифрових
фільтрів з нескінченною імпульсною характеристикою, за якого множина розрахованих методом
коефіцієнтів НІХ-фільтра характеризується:
• присутністю коефіцієнтів, які дорівнюють 0;
• усі коефіцієнти більші, ніж мінімально можливе представлення розрядною сіткою регістрів
коефіцієнтів цільового апаратного НІХ-фільтра;
• достатньою для коректного функціонування НІХ-фільтра точністю апроксимації амплітудної складової АЧХ.
А також дослідити характеристики коефіцієнтів рекурсії для розрахованих за допомогою
удосконаленого методу низькочастотних фільтрів.
Базовий метод розрахунку коефіцієнтів НІХ-фільтрів
Для розв’язання поставленої задачі як базовий використано ітераційний метод розрахунку
коефіцієнтів НІХ-фільтрів, що реалізується за три кроки [22]. На першому кроці обчислюється
градієнт похибок у частотній області для кожного зі значень коефіцієнтів біля нулів фільтра Аі-1, де
і – лічильник ітерацій (в початковий момент і = 0, на першій ітерації і = 1, imax – максимальна
кількість ітерацій методу). Для цього значенню Аі-1[j] (лічильник елементів j = 0 на початку
виконання першого кроку, j ∈ [0; NP] , NP – кількість полюсів фільтра) надається малий приріст d:
Ai −1[ j ] = Ai −1[ j ] + d .

За граничних умов А0 дорівнює:
0, j ∈ [1; NP ]
A0 [ j ] = 
.
 1, j = 0

Для Аі-1[j] обчислюється імпульсна характеристика НІХ-фільтра (h) подачею на його вхід
зміщеного в часі на NP+4 одиничного імпульсу:
 NP
 ( A [ p ]δ [ k − NP − 4] + Bi −1 [ p]h[k − p ]), k ∈ [ NP + 4; N − 1]
,
h[k] =  p =0 i −1
 0, k ∈ [0; NP + 3]
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де δ [k − NP − 4] – зміщений на NP+4 відліків одиничний імпульс; Bі – значення коефіцієнтів біля
полюсів фільтра, розраховані на і-й ітерації; N – кількість відліків сигналу. Обчислюється амплітудна складова АЧХ НІХ-фільтра (Н):
H[k] =

1
N

N −1

 h[n]e

−i 2πkn / N

.

n =0

Обчислюється середньоквадратична похибка (ERА) між розрахованою (H) і очікуваною
амплітудною складовою АЧХ НІХ фільтра (О):
N /2

ERA =

 ( H [k ] − O[k ])

2

k =0

.

( N / 2 + 1)

Обчислюється градієнт похибки:
SA[ j ] = ( ERA − ERi −1 ) / d ,

де ERi – значення середньоквадратичної похибки на і-й ітерації, ER0 = 0 . Після чого відновлюється
початкове значення Аі-1[j]:
Ai −1[ j ] = Ai −1[ j ] − d ,

змінюється лічильник елементів j = j + 1 і повторюється перший крок, поки j ≤ NP.
На другому кроці обчислюється градієнт похибок у частотній області для кожного зі значень
коефіцієнтів біля полюсів фільтра Bі-1. Для цього значенню Bі-1[j] (j = 1 на початку виконання
другого кроку, j ∈ [1; NP] ) надається малий приріст d:
Bi −1[ j ] = Bi −1[ j ] + d .

За граничних умов B0 дорівнює:
B0 [ j ] = 0, j ∈ [0; NP ] ;

Обчислюється імпульсна характеристика НІХ-фільтра (h) для зміненого значення Bі-1[j]
подачею на його вхід зміщеного в часі на NP+4 одиничного імпульсу:
 NP
 ( A [ p ]δ [ k − NP − 4] + Bi −1 [ p]h[k − p]), k ∈ [ NP + 4; N − 1]
h[k] =  p =0 i −1
.
 0, k ∈ [0; NP + 3]




Обчислюється амплітудна складова АЧХ НІХ-фільтра:
H[k] =

1
N

N −1

 h[n]e

−i 2πkn / N

.

n =0

Обчислюється середньоквадратична похибка (ERВ) між розрахованою (Н) і очікуваною
амплітудною складовою АЧХ НІХ-фільтра (О):
N /2

ERB =

 (H [k ] − O[k ])

2

k =0

( N / 2 + 1)

.

Обчислюється градієнт похибки:
SB[ j ] = ( ERB − ERi −1 ) / d .

Після чого відновлюється початкове значення Bі-1[j]:
Bi −1[ j ] = Bi −1[ j ] − d .
Змінюється лічильник елементів j = j + 1 і повторюється другий крок, поки j ≤ NP.
На третьому кроці здійснюється модифікація значень Аі і Bі:
Ai [ j ] = Ai −1[ j ] − SA[ j ]MU i −1 , j ∈ [0; NP ] ;
Bi [ j ] = Bi −1[ j ] − SB[ j ]MU i −1 , j ∈ [0; NP ] ,

101

де MUі – змінний розмір кроку ітерації. Обчислюється імпульсна характеристика НІХ фільтра (h)
для Аі і Bі подачею на його вхід зміщеного в часі на NP+4 одиничного імпульсу:
 NP
 ( A [ p]δ [k − NP − 4] + Bi [ p ]h[ k − p]), k ∈ [ NP + 4; N − 1]
h[k] =  p =0 i
.
 0, k ∈ [0; NP + 3]

Обчислюється амплітудна складова АЧХ НІХ-фільтра:



H[k] =

1
N

N −1

 h[n]e

−i 2πkn / N

.

n =0

Обчислюється середньоквадратична похибка на і-й ітерації (ERі) між розрахованою (Н) і
очікуваною амплітудною складовою АЧХ НІХ фільтра (О):
N /2

ERi =

 ( H [k ] − O[k ])
k =0

( N / 2 + 1)

2

.

Обчислюється зміна кроку ітерації:
MU i −1 / 2, ERi > ERi −1
.
MU i = 
 MU i −1 , ERi ≤ ERi −1

Збільшується лічильник ітерацій: і = і + 1. Якщо i ≠ imax, то здійснюється перехід до першого
кроку, інакше – завершується обрахунок коефіцієнтів.
Модифікований метод розрахунку коефіцієнтів НІХ-фільтрів
Для усунення недоліків базового методу і розв’язання поставленої задачі пропонується
здійснити модифікацію третього кроку базового алгоритму. При цьому під час проектування
низькочастотних фільтрів модифікація коефіцієнтів здійснюється за виразами:
 A [ j ] − SA[ j ]MU i −1 , Ai −1[ j ] − SA[ j ]MU i −1 ≥ mval, j ∈ [0; NP], mval > 0
,
Ai [ j ] =  i −1
0, Ai −1[ j ] − SA[ j ]MU i −1 < mval, j ∈ [0; NP],mval > 0
 B [ j ] − SB[ j ]MU i −1 , Bi −1[ j ] − SB[ j ]MU i −1 ≥ mval , j ∈ [0; NP], mval > 0
,
Bi [ j ] =  i −1
0, Bi −1[ j ] − SB[ j ]MU i −1 < mval , j ∈ [0; NP], mval > 0

де mval – мінімальне додатне значення, яке може бути представлене розрядною сіткою регістрів
коефіцієнтів цільового НІХ-фільтра. У такий спосіб гарантується, що коефіцієнти А і В є
додатними числами. Це дає змогу здійснювати обчислення у беззнаковій арифметиці. При цьому
апаратна складність вузлів апаратного НІХ-фільтра зменшується порівняно з апаратною складністю
вузлів, що оперують знаковими числами, та відпадає необхідність у використанні вузлів
перетворення чисел у доповнюючий код. У випадку, коли деяка кількість коефіцієнтів дорівнюватиме нулю, відбудеться зменшення кількості необхідних для реалізації НІХ-фільтра апаратних
помножувачів, суматорів і зв’язків між апаратними компонентами фільтра. А це, своєю чергою,
призведе до зменшення накопичуваної похибки квантування під час обчислень та потенційно може
призвести до пришвидшення обчисленнь.
Оскільки метод ґрунтується на алгоритмі навчання ШНМ-методом найшвидшого спуску зі
змінним параметром навчання, то умови їх сходимості однакові. Такою умовою є мале значення
параметра MU. При цьому за малих значень MU-метод працює повільно, а траєкторія зміни значень
є гладкою. За великих значень MU-метод працює швидше, а траєкторія зміни значень стає
зигзагоподібною. За деякого критичного значення MU-метод стає нестабільним (розходиться) [23].
Реалізація модифікованого методу
Для реалізації модифікованого методу необхідно задати початкові значення константи d у
межах 0 < d < 1 і змінного розміру кроку ітерації MU0 в діапазоні 0 < MU 0 < 1 так, щоб під час
виконання спосіб сходився, наприклад, d = 0.00001, MU0 = 0.01. Задати кількість полюсів
проектованого фільтра NP ( NP ∈ [2;+∞) ); кількість точок ДПФ (N); кількість ітерацій imax. Встановити
початкове значення лічильника ітерацій і = 1. Задати очікувану амплітудну складову АЧХ НІХ-фільтра
102

(O) на проміжку нормованих чаcтот [0; 0.5], що задаються значеннями на проміжку відліків [0; N/2].
Цей проміжок вибраний, зважаючи на те, що отримана за допомогою перетворення Фур’є амплітудна
складова АЧХ є симетричною. Ініціалізувати А і В згідно з граничними умовами для низькочастотного
фільтра. Задати мінімальне значення mval, яке дорівнює мінімальному числу, яке можна подати
розрядною сіткою регістрів коефіцієнтів цільового НІХ-фільтра. mval розраховується відповідно до
технічного завдання на проектування апаратного НІХ-фільтра. Розпочати виконання модифікованого
методу. Після завершення виконання методу А і В міститимуть розраховані коефіцієнти нулів і полюсів
НІХ-фільтра. Використовуючи ці коефіцієнти, реалізують за математичною моделлю (форма 1 або 2)
апаратний чи програмний НІХ-фільтр.
Дослідження модифікованого методу
Дослідження модифікованого методу проводились для низькочастотних НІХ-фільтрів
Баттерворта з кількістю полюсів від 2 до 10 з кроком 2, оскільки фільтри з більшою кількістю
полюсів часто є нестабільними [21] та нормованими частотами зрізу 0.05 та від 0.1 до 0.5 з кроком
0.1. Для цих фільтрів досліджувалася середньоквадратична похибка ERimax (СКП) між бажаною
(ідеальною) і одержаними АЧХ-фільтрами, кількість нульових і наявність додатних коефіцієнтів.
Дослідження проводились за таких умов: використовувався універсальний комп’ютер з тактовою
частотою 3,3 ГГц; кількість ітерацій методу – і = 5 000; очікувана амплітудна складова АЧХ (О)
задана 2049 точками, що відповідають нормованим частотам: [0; 0.5], d = 0.00001, MU0 = 0.01,
mval = 0.00000000023, що відповідає 2-32 (таблиця).
Результати досліджень, розраховані модифікованим методом низькочастотних фільтрів
Нормована частота
зрізу

Кількість полюсів
(одн.)

СКП
(%)

0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10

2.79
1.19
0.5
0.42
0.5
0.89
1.31
0.42
0.14
0.29
0.44
0.58
0.71
0.13
0.09
0.2
0.38
0.53
0.39
0.05
0.07
0.18
0.36
0.52
0.22
0.02
0.07
0.17
0.36
0.51
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Кількість нульових
коефіцієнтів
(одн.)
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
2
4
0
0
0
2
4
6
0
0
8
4
6
8
0
3
3
6
8
10

Усі коефіцієнти
додатні
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так
Так

Аналізуючи отримані результати досліджень з таблиці, бачимо, що низькочастотні фільтри
розраховані за модифікованим методом. Гарантується, що усі коефіцієнти є додатними і більшими
за мінімально можливе представлення розрядною сіткою цільового апаратного НІХ-фільтра. Це дає
можливість відмовитися від використання знакової арифметики і зменшити апаратні затрати на
зберігання чисел і здійснення операцій з ними у доповнювальному коді. Наявність коефіцієнтів, що
дорівнюють нулю, дає змогу відмовитися від здійснення будь-яких операцій над множеним і
коефіцієнтом. Це значно зменшує апаратні затрати. Ціною за зменшення апаратних затрат є незначне спотворення ориманої амплітудної складової АЧХ-фільтра.
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ КОХОНЕНА
НА ГРАФІЧНОМУ ПРОЦЕСОРІ
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Розглядається інтеграція таких інформаційних технологій, як нейронні мережі і
паралельні обчислення на графічному процесорному ядрі з використанням технології
CUDA. Коротко описано нейронної мережі Кохонена і карт, що самоорганізуються.
Запропонована модель цієї мережі, що враховує особливості апаратної платформи і дає
змогу реалізувати нейронну мережу Кохонена на графічному процесорному ядрі,
отримавши за рахунок цього істотний приріст продуктивності.
Ключові слова: нейронні мережі Кохонена; карти, що самоорганізуються; GPU
загального призначення; технологія CUDA.
This article discusses the integration of information technology such as neural networks
and parallel computing on the graphic processor core using the CUDA technology. A brief
description of the neural network and Kohonen self-organizing maps is adduced. A model of
the network, which takes into account characteristics of the hardware platform, and allows
realizing of the Kohonen neural network in the graphic processor core, due to this received
substantial performance gains.
Key words: neural networks, fully connected neural network, general purpose GPU,
CUDA technology.
Постановка проблеми
Нейромережеві технології є потужним математичним апаратом, що уможливлює виявляти
приховані закономірності. Подібні задачі необхідно розв’язувати у багатьох предметних областях,
таких як медицина, геологічна розвідка, аналіз складних економічних систем тощо. При цьому,
якщо в окремих областях припустимо проводити обробку початкових даних у відкладеному
режимі, то у багатьох інших, наприклад, при діагностиці актуального стану технічної системи,
необхідно проводити аналіз у режимі реального часу або у режимі, близькому до нього.
До теперішнього часу застосування нейромережевих технологій під час роботи з великими
масивами даних багато у чому обмежувалося лабораторними дослідженнями у режимі відкладеного
часу, оскільки програмна реалізація моделі нейронної мережі відрізнялася низькою швидкістю
роботи або було потрібно розробити спеціалізовані апаратні засоби. Тому ставиться завдання –
опанувати типовими сучасними апаратними засобами і повною мірою задіяти їхні можливості для
забезпечення істотного приросту продуктивності нейронної мережі.
Аналіз літературних джерел
Одним з найперспективніших апаратних засобів, на які можна покласти обчислювальне
навантаження з моделювання нейронної мережі, є графічне процесорне ядро (GPU).
Спочатку відеокарта з вбудованими у неї обчислювальними ресурсами була призначена
винятково для перетворення цифрових даних, що обробляються центральним процесором, в
аналоговий сигнал для монітора. Але у процесі розвитку обчислювальних систем і підвищення
складності та обсягу графічної інформації, відеоадаптер еволюціонував у порівняно незалежний
високопродуктивний спеціалізований обчислювач. Характерними його особливостями є [4]:
• високий паралелізм;
• система команд SIMD;
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• швидке перемикання потоків;
• велика кількість порівняно простих ALU;
• первинна орієнтація на дійсні числа одинарної точності.
За рахунок цих властивостей багато завдань, які в природний спосіб можуть бути розбиті на
незалежні або порівняно незалежні підзадачі, можуть розв’язуватися з використанням GPU на
порядки швидше, ніж з використанням потужностей центрального процесора. У той самий час
зазначені особливості GPU вимагають певного підходу до програмування графічного ядра для
забезпечення його якнайповнішого завантаження.
Для управління графічним процесором були розроблені спеціалізовані програмні засоби, такі
як DirectX і OpenGL, що уможливлювали використовувати GPU як пристрій, який ефективно
виконує графічні операції. Такі програмні засоби вже можна було використовувати і для
неграфічних обчислень, але це було пов'язано з низкою незручностей, наприклад, з необхідністю
кодувати числові дані у графічному вигляді і виконувати зворотне перетворення. Тому з часом були
розроблені такі технології, як OpenCL і CUDA, що надають доступ програмісту до обчислювальних
ресурсів графічного ядра і при цьому уможливлюють обробляти безпосередньо числові масиви.
Отже, можна розглядати технологію CUDA як інформаційну технологію, яка використовує
обчислювальні ресурси графічного процесорного ядра для істотного підвищення продуктивності
обчислювальної системи загалом.
Розробляючи програми для GPU, необхідно враховувати архітектурні особливості апаратури і
правильно структурувати дані, розподіляючи їх між глобальною та спільною пам'яттю [2, 3], і
враховувати обмеження, що стосуються можливості одночасного доступу до комірок цих видів пам'яті.
Мета роботи – ознайомитись з основними особливостями і принципами роботи нейронних
мереж Кохонена і карт, що самоорганізуються, з подальшим розглядом їх реалізації на графічному
процесорі з використанням програмних можливостей, що надаються технологією CUDA.
Загальні відомості про нейронні мережі Кохонена
Нейронні мережі Кохонена – це широкий клас нейронних мереж, що містить у собі так
званий шар Кохонена [1]. Шар Кохонена являє собою множину формальних нейронів з лінійною
функцією активації (рис. 1).
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Рис. 1. Загальний вигляд нейронної мережі Кохонена
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Нейрони вхідного і вихідного шарів не виконують жодних математичних обчислень, а просто
є точками, з яких можна отримати і розподілити значення сигналу. Прихований шар обчислює
вихідне значення за формулою
N

yk =

 wik ⋅ xi ,
i =1

де yk – вихід k-го нейрона; wik – вага синапса між i-м входом та k-м нейроном; xi – значення i-го
входу; N – кількість вхідних нейронів.
Характерною особливістю мереж Кохонена є принцип "переможець забирає все", тобто
максимальне вихідне значення дорівнює одиниці, а усі інші – нулю.
Важливим різновидом мереж Кохонена є мережі, що самоорганізуються. На додаток до
зв'язків, наявних у класичній мережі Кохонена, показаній на рис. 1, мережа, що самоорганізується,
має структуру зв'язків між вихідними нейронами, задану симетричною таблицею мір сусідства.
Вага кожної пари нейронів з номерами i та j представлена величиною ηij , де 0 ≤ ηij ≤ 1 . Максимальна вага відповідає найближчому елементу, а мінімальні ваги сусідства будуть у нейронів,
рознесених по протилежних кутах карти.
Розмірність карти, що самоорганізується, може бути довільною, але найпопулярнішими є
двовимірні карти, особливо під час роботи з даними, що мають прив'язку до географічного
положення, наприклад, під час геологічної розвідки, під час діагностики територіально-розподілених, але механічно пов'язаних систем, таких як нафто- і газопроводи.
За рахунок використання принципу сусідства нейрони у картах, що самоорганізуються,
шикуються не хаотично, як у класичній мережі Кохонена, а розташовуються так, що нейрони,
пов'язані з класами з близькими значеннями параметрів, знаходяться поряд. А це дає змогу згодом
виконати над отриманою картою ручний або автоматичний кластерний аналіз. З цієї ж причини
навіть у задачах, не пов'язаних з геометрією або картографією, часто є сенс використовувати
двовимірні карти, що самоорганізуються, оскільки їх зручно графічно показати на екрані і тим
самим отримати наочне уявлення про кластери.
Одним з основних показників продуктивності нейронної мережі є швидкість її навчання,
оскільки для більшості їх різновидів навчання має ітеративний характер і вимагає багаторазового
пред'явлення зразків з навчальної вибірки. Для нейронних мереж Кохонена цей показник ще
важливіший, тому основною областю їх застосування є попередній аналіз даних з метою їх
класифікації та виявлення прихованих закономірностей. На відміну від класичних нейронних
мереж прямого поширення, таких як персептрон Розенблатта, результат навчання нейронної мережі
Кохонена, представлений у зручному, найчастіше графічному вигляді, вже дає змогу досліднику
отримати відповідь на його питання. З цієї причини навчання мережі Кохонена часто виявляється
єдиною ресурсомісткою обчислювальною операцією.
Існує багато підходів до підвищення швидкості і якості навчання нейронних мереж Кохонена,
наприклад, завдання початкових вагових коефіцієнтів, залежно від значень у початковій вибірці,
зашумлення вхідних векторів, зміна числа корегованих нейронів, наділення нейронів "почуттям
справедливості" [ 1]. Усі ці методи ґрунтуються виключно на математичній моделі мережі
Кохонена (рис. 1), яка визначає її функціональність, але не враховує архітектуру обчислювальних
засобів, на якій вона буде реалізована.
У роботі пропонується інший підхід – використовувати природний паралелізм нейронних
мереж, що особливо яскраво проявляється у нейронній мережі Кохонена, і реалізовувати їх на
апаратній базі, що має такі самі властивості, а саме: на основі графічних процесорів загального
призначення. Такий підхід аніскільки не суперечить відомим принципам і уможливлює одночасно з
ним використовувати існуючі методи підвищення продуктивності нейронних мереж.
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Реалізація нейронної мережі Кохонена з використанням технології CUDA
Процес навчання нейронної мережі Кохонена можна подати у вигляді трьох етапів:
обчислення відстані між поданим на мережу зразком і кожним нейроном мережі (рис. 2),
визначення переможця і зміни вагових коефіцієнтів. У картах Кохонена, що самоорганізуються,
присутній також додатковий етап – визначення мір сусідства.
Для знаходження відстані може бути використана довільна метрика. Якщо розв'язувана
задача має географічну прив'язку або якщо здійснюється лише попереднє ознайомлення з
предметною областю і її властивості не з'ясовані, то часто використовують евклідову метрику. Тоді
відстань визначається за формулою
N

 (wik − xi )2 .

dk =

i =1

З метою підвищення швидкості навчання операцію вилучення квадратного кореня можна
виключити, оскільки у кінцевому підсумку інтерес являє не власне значення відстані, а співвідношення відстаней.
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Рис. 2. Модель карти Кохонена, що самоорганізується, реалізованої з використанням технології CUDA

Модель на рис. 2 показана з низкою припущень. Тут, як приклад, показана мережа, що
складається з восьми нейронів, але загальна її структура за зміни кількості нейронів істотно не
зміниться. Передбачається, що кількість вхідних нейронів не задана умовами задачі і може бути
обрана довільно. У цьому випадку її доцільно задавати, враховуючи оптимальну кількість
одночасно виконуваних потоків на графічному ядрі. Використання меншої кількості нейронів
призведе до того, що графічне ядро буде завантажене не повністю, і отже, не буде досягнута
максимально можлива продуктивність обчислювальної системи. Збільшення числа нейронів
реалізується доволі просто за умови, що їх число є кратним кількості одночасно працюючих
потоків. У цьому випадку кожен елемент буде прораховувати два або більше нейронів послідовно.
Не рекомендується використовувати кількість нейронів, не кратну кількісті потоків, оскільки, крім
простоювання частини процесорних елементів, це вимагатиме додавання умовних операторів, що у
технології CUDA є небажаним, з огляду на продуктивність.
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Наступний етап – знаходження переможця. Для цього необхідно знайти найменшу відстань і
визначити індекс відповідного йому нейрона. Цей етап може бути представлений у вигляді задачі
сходження, тобто обчислення такого роду, коли на кожному кроці кількість оброблюваних даних
зменшується вдвічі. Найкращим способом розбиття цього етапу на складові буде поділ масиву
вихідних даних навпіл і попарне порівняння між собою елементів, розташованих послідовно у
кожній половині масиву. Саме такий вибір елементів для порівняння пов'язаний з особливостями
організації глобальної та спільної пам'яті [3].
У разі роботи з класичною мережею Кохонена, виявивши переможця, можна буде сказати, у
якого саме з нейронів вихідне значення повинно дорівнювати одиниці, а значить, можна відразу
приступати до зміни вагових коефіцієнтів за формулою
wik = wik + λ ( xi − wik ),
де λ – коефіцієнт швидкості навчання.
Цей процес з обчислювальної точки зору виконується аналогічно до етапу визначення відстаней,
тобто кожен елемент прораховує вагу одного нейрона, і ці розрахунки виконуються паралельно.
Послідовність з цих трьох етапів виконується багаторазово. На кожній ітерації на вхід
подається новий зразок, який, як правило, обирається довільно. Також загальноприйнятою практикою є поступове зменшення коефіцієнта швидкості навчання.
Трохи окремо стоїть процес визначення мір сусідства, який використовується у картах, що
самоорганізуються. Його особливість полягає у тому, що виконати його можна одноразово перед
початком навчання мережі, оскільки сусідство між нейронами не залежить від їх вагових коефіцієнтів,
а визначається виключно, враховуючи індекси нейронів і вибраного типу координатної сітки –
прямокутної або гексагональної. За порівняно малої кількості нейронів попереднє обчислення заходів
сусідства цілком доцільне, тому таблицю сусідства можна зберігати у загальній пам'яті. За збільшення кількості нейронів обсягу загальної пам'яті може виявитися недостатньо. Задіяти для таблиці
сусідства глобальну пам'ять немає сенсу, оскільки доступ до неї є одним з “вузьких” місць в
архітектурі CUDA. Тому в останньому випадку продуктивнішим рішенням буде виконання розрахунку сусідства між кожним з нейронів і нейроном-переможцем заново на кожній ітерації.
Аналіз продуктивності
Для тестування були використані карти Кохонена, що самоорганізуються, розміром 16х16,
16х32 і 32х32. Вони містили три вхідні сигнали і один вихідний. У цьому випадку смислове
наповнення сигналів значення немає. Тобто це можуть бути сигнали від датчиків температури,
тиску, вібрації тощо. Закони розподілу значень у сигналах, частота їх змін, взаємна кореляція та
інші показники безпосередньо на швидкість навчання мережі не впливають, однак вони можуть
надати непрямий вплив, оскільки за меншої зашумленості і за менш складного закону взаємозв'язку
вхідних сигналів для виявлення прихованих закономірностей достатньо буде меншої кількості
ітерацій під час навчання.
Вихідним сигналом у мережі Кохонена є певна цільова функція, наприклад, кількість палива,
споживаного двигуном, або швидкість руху транспортного засобу. На швидкісні характеристики
мережі особливості вихідного сигналу також надають тільки опосередкований вплив, за рахунок
різного ступеня кореляції з вхідними сигналами, що відповідно позначиться на кількості ітерацій,
необхідних для навчання.
На рис. 3 показана карта, що самоорганізується, на різних стадіях навчання. Початковий її
стан (рис. 3, а) являє собою повністю зашумлену область, оскільки початкові ваги нейронів, як
правило, призначаються випадково. Протягом навчання карти на ній поступово вимальовуються
великі темні і світлі плями, оскільки нейрони з близькими вагами прагнуть наблизитися один до
одного (рис. 3, б), а потім межі областей стають чіткіше вираженими, і часто при цьому можна
спостерігати кілька кластерів (рис. 3, в). За продовження навчання кластери стають все дрібнішими
аж до окремих нейронів (рис. 3, г). Такий стан, як правило, свідчить про певне перенавчання
мережі. Враховуючи представлені рисунки, можна зробити висновок, що за вибраних числових
характеристик карти, що самоорганізується, зокрема, за обраного розміру, необхідна кількість
ітерацій її навчання знаходиться приблизно у діапазоні 200 тис. – 1 млн. ітерацій.
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Рис. 3. Етапи навчання карти Кохонена, що самоорганізується:
а – початковий стан; б – 10 тис. ітерацій; в – 200 тис. ітерацій; г – 1 млн. ітерацій

Результат тестування зображено на рис. 4. У цьому випадку фіксувалася кількість навчальних
ітерацій, а саме – встановлювалася рівною 1 млн. і оцінювався час, необхідний для їх виконання. Як
бачимо, в усіх випадках час не перевищив 100 с. Подібна кількість ітерацій у багатьох випадках
буде більшою, ніж потрібно для попереднього налаштування мережі, а отриманий час навчання –
цілком прийнятним для інтерактивної роботи оператора з обчислювальною системою.

Час виконання 1 млн. ітерацій, с
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87

16x16

16x32

32x32

Рис. 4. Продуктивність карти Кохонена, що самоорганізується,
реалізована з використанням технології CUDA
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Також бачимо, що за зменшення розміру карти, яка самоорганізується, час навчання
знижується незначно. Наприклад, за переходу від карти розміром 32x32 до карти розміром 16x16,
тобто за зменшення кількості нейронів у 4 рази, час навчання знизився приблизно на 7 %. Така
поведінка нейронної мережі, реалізованої відповідно до моделі на рис. 2, цілком узгоджується з
передбаченою, оскільки одночасно зі зниженням кількості нейронів зменшувалася і кількість
працюючих потоків у GPU.
Розмір навчальної вибірки у проведеному тестуванні дорівнював 65536. Ключовим тут є те,
що такий обсяг даних вже не може бути розміщений у загальній пам'яті, отже, передбачається, що
масив зразків навчальної вибірки розміщений у глобальній пам'яті відеокарти. Враховуючи числові
характеристики сучасних відеокарт і середніх обсягів вибірок у більшості задач, цю ситуацію
можна вважати найхарактернішою. За збільшення обсягу навчальної вибірки може здійснюватися
довантаження даних з ОЗУ (за необхідності) у пам'ять відеокарти безпосередньо у процесі обчислень на GPU. Істотного впливу на продуктивність це не матиме.
Висновок
На етапі розробки моделі карти, що самоорганізується, і за вибору її кількісних показників,
таких як кількість нейронів і кількість елементів у навчальній вибірці, має бути враховано багато
обмежень і особливостей GPU. У цьому випадку реалізація карти Кохонена, що самоорганізується,
з використанням графічного процесора на основі технології CUDA дає змогу досягти швидкості
навчання мережі близько 105 ітерацій за секунду, що відкриває перспективи використання карт, що
самоорганізуються, у системах м'якого реального часу.
1. Кохонен Т. Самоорганизующиеся карты // пер. с англ В. Агеев; под ред. Ю. Тюменцева. –
М.: Бином, 2008. – 656 с. 2. Гергель В.П. Теория и практика параллельных вычислений. – М.: Бином.
Лаборатория знаний, 2007. – 424 с. 3. Олещук О.В., Попель О.Є., Копитчук М.Б. Моделювання
повнозв’язної нейронної мережі з використанням технології CUDA // Вісник Національного
університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 747. – С. 131–139. 4. CUDA Zone.
http://www.nvidia.ru/object/cuda_home_new_ru.html (Last access: 05.10.2013).
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВЕНДІНГОВОЇ
МЕРЕЖІ З МОНІТОРИНГОМ
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Розглядаються організація та принципи побудови вендінгової мережі з моніторингом. Пропонується комп’ютерна система керування вендінговим автоматом. Описаний
процес взаємодії вендінгового автомата з серверною системою.
Ключові слова: вендінгова мережа, вендінговий автомат, моніторинг, сервер.
This paper describes the organization and main principles of buildings vending network
with monitoring systems. Proposed vending machine computer control system. Described
vending machine interaction process to server system.
Key words: vending network, vending machine, monitoring, server.
Вступ
Вендінг – продаж товарів або послуг через торговельні автомати. Вендінг розпочав свій розвиток
вже на початку XX ст., а саме у 1901 р. почалося серійне виробництво автоматів для продажу продуктів
харчування. У 1921 р. автомати навчилися продавати сигарети, а з середини 1930 р. з’явилися автомати,
що продавали прохолодні напої у пляшках. Найрозвиненішими країнами в галузі вендингу є Японія,
США, Німеччина, Англія, Франція [3–5]. В Японії в середньому на 200 осіб припадає один автомат [1].
До того ж світовий вендінговий ринок показує 10 %-й щорічний приріст. В Україні перші автомати з
продажу газованої води почали з’являтися ще за часів СРСР. А перші кавові апарати встановили
у 1999 р. Зараз в Україні розміщено не більше 30 тисяч вендінгових автоматів, серед яких переважно
функціонують платіжні термінали та кавові автомати. Фактично не розвинений вендінговий бізнес з
продажу питної води, снеку, штучних товарів, білетів тощо.

Рис. 1. Загальна структура вендінгового автомата

Також на сучасному етапі розвитку вендінгу не є конкурентоспроможним окреме розміщення
апаратів, а створюються мережі торгових автоматів. Існують фірми, які встановлюють торгові
мережі з десятками тисяч автоматів [2].
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1. Постановка завдання
Спираючись на вищесказане, бачимо потребу у швидкому проектуванні надійних вендінгових
автоматів різного типу. Іншою проблемою індустрії торгових автоматів є їхнє обслуговування.
Невчасне обслуговування чи вихід з ладу автомата обертаєтся для його власника доволі істотними
збитками. Вирішити цю проблему повинні системи моніторингу торгових автоматів.
Отже, постає завдання розроблення конфігурованої програмно-апаратної платформи з можливістю моніторингу для побудови надійних та простих в обслуговуванні мереж вендінгових апаратів.
2. Організація вендінгової мережі
На рис. 2 показано організацію вендінгової мережі. Основними елементами є множина
вендингових автоматів, серверна система, менеджмент компанії, сервісний відділ та відділ постачання товарів, колцентр, а також клієнти – користувачі автоматів.

Рис. 2. Організація вендінгової мережі

Розглянемо основні зв’язки між елементами, які на рис. 2 позначені цифрами:
1 – купівля товару чи отримання послуги від вендінгового автомата;
2 – автомат посилає чи приймає інформацію за допомогою мережі інтернет-серверної системи;
3 – сервісна служба забезпечує розміщення та ремонт вендінгових автоматів; служба постачання забезпечує товаром вендінгові автомати;
4 – сервісна служба отримує інформацію про поламки та закінчення товарних запасів від
серверної системи;
5 – серверна система отримує та посилає інформацію через мережу інтернет усім учасникам
мережі;
6 – програмне забезпечення менеджерів та кол-центру, що взаємодіє з серверною системою;
7 – за допомогою телефонних розмов відбувається взаємодія між менеджерами та сервісною
службою;
8 – звернення клієнтів по допомогу до кол-центру.
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У цій роботі розглядається технічна складова, а саме: організація комп’ютерної системи
керування вендінговим автоматом, серверної системи та їх взаємодія.
3. Tипова структура вендінгового автомата
На рис. 1 показана загальна структура вендінгового автомата, в якого центральним вузлом є
комп’ютерна система керування автоматом (КСКА). Розроблення конфігурованої та платформонезалежної КСКА дасть змогу прискорити процес створення нових вендінгових автоматів різного
призначення. У цій роботі показана структура системи керування (рис. 3).

Рис. 3. Структура комп’ютеризованої системи керування

На центральну плату керування покладені функції, які не залежать від різнотипової периферії. А на периферійну плату покладено керування такими специфічними елементами, як платіжна
система, підсистема видачі товару тощо. Взаємодія цих плат проходить по інтерфейсу RS-232 через
спеціально розроблений універсальний інтерфейс. Це дає можливість у ролі центральної плати
використовувати будь-яку універсальну платформу. На рис. 4 показано компоненти програми
центральної плати керування, які не залежать від специфічного вендінгового обладнання. На рис. 5
показані компоненти програми периферійної плати, на які зреалізовані специфічні бібліотеки
вендінгового обладнання. Тут маємо реалізовані такі протоколи, як: Executive, MDB, CCtalk. SSP,
пряме логічне керування периферією тощо. Отже, ми можемо конфігурувати автомат на роботу з
будь-якою вендінговою периферією. Базовою операційною системою для центральної плати
вибрано Linux. Периферійна плата працює на операційній системі RTOS. Загальний процес
конфігурування та інсталяції КСКА відбувається так:
1. Написання конфігураційних скриптів.
2. Встановлення та вибір потрібних бібліотек та програмних прошивок.
3. Компіляція та лінкування.
4. Прошивка плат.
5. Сканування портів та пошук периферійних пристроїв.
6. Налаштування динамічних конфігураційних параметрів.
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Рис. 4. Компоненти програми основної центральної плати керування

Рис. 5. Компоненти програми периферійної плати керування

Описана процедура виконується для периферійної та центральної плати керування. Конфігураційні параметри поділяються на статичні та динамічні. Статичні параметри задаються під час
інсталяції плат, а динамічні – під час функціонування автомата. Наприклад, до статичних параметрів
належать розміри черг, кількість та типи периферійних модулів, які використовуються в автоматі тощо.
До динамічних належать такі параметри: номенклатури та ціни товарів, дозвіл чи заборона продажу
певного типу товарів, адреса автомата, дозвіл або заборона прийому певних купюр тощо. Додатковою
перевагою запропонованої КСКА є можливість віддаленого конфігурування з робочого місця менеджера, що уможливлює підвищити економічну ефективність вендінгової мережі.
4. Структура серверної ситеми
Серверна частина складається з кількох серверів та бази даних (рис. 6). Кожен із серверів
виконує свою особливу функцію. Комунікаційний сервер забезпечує підтримку вендінгових
автоматів, роботу з базою даних, виконання транзакцій, передачу конфігураційних параметрів на
автомати, а також віддалену перепрошивку вендінгових автоматів. GSM-шлюз виконує функцію
відправки SMS-повідомлень користувачам автоматів та техпрацівникам сервісної служби та
постачання. Web-сервер забезпечує доступ до потрібної фінансової та технічної інформації
працівникам вендінгової мережі. Сервер бази даних та резервний сервер бази даних
забезпечують потрібну функціональність та надійність збереження інформації під час роботи
системи. Підсистема моніторингу охоплює програмні засоби, що автоматично відслідковують
роботу системи та повідомляють про аварійні ситуації. Усі зовнішні канали зв’язку (автомат –
сервер) використовують шифрування. Основними функціями серверної системи є білінг, моніторинг та конфігурування.
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Рис. 6. Структура серверної системи

Функція білінгу системи забезпечує:
• передачу на сервер повідомлення про продаж товару (код товару, ціна товару, дата та час
продажу);
• передачу на сервер даних про кількість грошей у платіжній системі автомата (кількість
монет, кількість банкнот).
Функція моніторингу системи забезпечує:
• передачу на сервер повідомлень про закінчення інгредієнтів, про відсутність решти, про
заповнення грошових камер, про закінчення паперу, про роботу автомата на акумуляторі;
• передачу на сервер кодів помилок, виявлених під час роботи автомата;
• діагностику стану автомата та передачу на сервер повідомлення про збій;
• перевірку зв’язку з автоматом.

•
•
•

Функція конфігурування забезпечує:
зміну динамічних конфігураційних параметрів;
увімкнення/вимкнення термінала, зміну адреси термінала);
оновлення версії програмного забезпечення на автоматі.

5. Організація взаємодії вендінгового автомата з комунікаційним сервером
Протокол передбачає три незалежні логічні інформаційні канали передачі даних та один
додатковий канал, який використовується для підтримання зв’язку.
Перший канал – це синхронний канал. Він є основним, оскільки ініціалізація з’єднання і
реєстрація термінала на сервері відбувається саме по ньому. Взаємодія між сервером і терміналом
відбувається за такою схемою: термінал посилає запит серверу; сервер надсилає відповідь на запит
(крім випадку, коли термінал надсилає серверу повідомлення свого стану; на таке повідомлення
відповідь не передбачена).
Другий канал – це асинхронний канал, його основне призначення полягає у керуванні
роботою термінала із сервера. Додатково по ньому також можуть йти асинхронні повідомлення від
термінала.
Третій канал – це канал, яким з сервера на термінал можна завантажити нову версію
програмного забезпечення.
Канал підтримання зв’язку необхідний для перевірки присутності та якості з’єднання між
сервером і терміналом.
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6. Додаткові переваги моніторингу мережі вендінгових автоматів
Моніторинг дає змогу збільшити надійність та якість роботи, а також зменшити вартість
обслуговування вендінгової мережі. Крім того, відкриваються можливості автоматизації виявлення
шахрайських дій на основі аналізу транзакцій. Для цього можна використовувати математичний
апарат теорії нечітких множин, нейромережеві та генетичні алгоритми [6]. Також моніторинг
уможливлює збільшити ефективність діяльності оператора в галузі маркетингу [7], зокрема
організовувати гнучку цінову політику згідно з коливаннями у відвідуваннях клієнтів, оцінювати
заходи з реклами та стимулювання збуту, здійснювати рейтинг основних груп покупців за датами
тощо. Отже, використання моніторингу дає можливість виконувати не лише оперативні, але й
стратегічні завдання підприємства-оператора вендінгової мережі. За оцінками фахівців, система
моніторингу збільшує доходи операторів мереж на 20–30 %.
Висновки
У цій роботі розглянуто структуру сучасної конфігурованої вендінгової мережі з моніторингом. Запропоновано структуру плати керування вендінговим апаратом, на основі якої можна
прискорити процес побудови різнотипних вендінгових апаратів. Розглянуто структуру серверної
системи вендінгової мережі.
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ЧАСТКОВО-ГРУПОВИЙ ПЕРЕНОС СУМАТОРІВ
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Запропоновані та проаналізовані варіанти реалізації методу частково-групового
переносу у суматорах за змінним модулем на регулярній логічній мережі лінійної складності. Визначені нижні оцінки затримок сигналів переносу та верхні оцінки витрат.
Ключові слова: частково-груповий перенос, логічна мережа, лінійна складність.
The variants of realization of modular adders on the basis of method of partly-block
carry are offered and analysed. Modular adders are realized on basis to the regular logical
network of linear complexity. The lower bound estimations of delays of carry signals and the
upper-bound estimations of hardware resources are determined.
Key words: partly-block carry, logical network, linear complexity.
Вступ
У скінченному полі GF(P) операцію додавання визначають як операцію формування
результату Z=(X+Y) mod P, де Р – просте число. Вона є базовою для реалізації операцій множення
та піднесення до степеня, які мають широке практичне застосування, наприклад, у завадостійкому
кодуванні та криптографічних перетвореннях. З розвитком технології ПЛІС усе більшу практичну
значущість набуває апаратна реалізація складних операцій, що потребує пошуку ефективних
структур за такими загальноприйнятими критеріями як швидкодія та апаратні витрати.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Загальноприйнятим методом апаратної реалізації додавання за змінним модулем є послідовне
виконання таких операцій над двійковими числами: S=X+Y, S1=S-P та вибору як результату
значення S або S1 залежно від результату віднімання. У [1] запропоновано метод реалізації операції
додавання у полі GF(P) на регулярній логічній мережі лінійної (від кількості розрядів чисел X та Y)
складності, де фактично операції додавання, віднімання та вибору виконуються одночасно.
Суматор за змінним модулем, як і звичайний двійковий суматор, формують у вигляді ланцюга
однорозрядних суматорів – однонаправленого каскаду конструктивних модулів (ОККМ), де на
кожний однорозрядний суматор (конструктивний модуль – КМ) подають значення поточного
розряду чисел X,Y та P. (рис. 1).
Крім того, на кожний однорозрядний суматор подають сигнали узагальненого переносу з
боку молодших та з боку старших розрядів. КМ реалізують трьома комбінаційними схемами (КС),
де на КС1 формується розряд результату як булева функція від поточних розрядів аргументів та
значень сигналів узагальненого переносу як з боку молодших, так і з боку старших розрядів.
Очевидно, що суматор за змінним модулем також є комбінаційною схемою.
Визначимо Xn,i = xn*2n-i + xn-1*2n-i-1 + …+ xi+1*2 + xi , Xi-1,0 = xi-1*2i-1 + xi-2*2i-2 + …+ x1*2 + x0 .
Очевидно, що X = Xn,i * 2i + Xi-1,0 .Аналогічно визначимо Yn,i , Yi-1,0, Pn,i та Pi-1,0 .
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Рис. 1. Однорозрядний суматор – конструктивний модуль

Згідно з [1], сигнал переносу в старші розряди формує КС2 відповідно до табл. 1, а в молодшій розряди – КС3 – відповідно до табл. 2
Таблиця 1
Формування узагальненого переносу у старші розряди
Позначення узагальненого
переносу в старші розряди
A1
A2
A3
A4

Опис комбінації
Наявність позики при виконанні операції
Z = X + Y – P (Позика при відніманні)
Відсутність позики при виконанні операції
Z = X + Y – P та переносу при виконанні операції
Z = X + Y (Відсутність позики та переносу)
Перенос при виконанні операції Z = X+Y
(Перенос лише при додаванні)
Наявність переносу при виконанні операції
Z=X+Y-P (Перенос при відніманні)

Аналітичне визначення
комбінації
Xi-1,0 + Yi-1,0 < Pi-1,0
Xi-1,0 + Yi-1,0 ≥ Pi-1,0
Xi-1,0 + Yi-1,0 < 2i
Xi-1,0 + Yi-1,0 ≥ 2i
Xi-1,0 + Yi-1,0 < 2i + Pi-1,0
Xi-1,0 + Yi-1,0 ≥ 2i + Pi-1,0

У [2] наведені результати експериментального визначення швидкодії та апаратних витрат для
суматорів за змінним модулем за традиційної реалізації та з використанням ОККМ. Основні
результати тут зводяться до такого:
• для ПЛІС CPLD швидкодія суматорів за змінним модулем на ОККМ у 1,5–2 рази
перевищує традиційну реалізацію за будь-якої розрядності за деякого збільшеня апаратних витрат;
• для ПЛІС FPGA структури суматорів на ОККМ, починаючи з 32 розрядів, за швидкодією
програють традиційним реалізаціям фактично в два рази.
Таблиця 2
Формування узагальненого переносу у молодші розряди
Позначення
узагальненого переносу
в молодші розряди
H1
H2
H3
H4

Опис комбінації
Віднімання неможливе
Віднімання можливе лише при наявності переносу з
молодших розрядів (при відніманні)
Віднімання можливе лише при відсутності позики з
молодших розрядів
Наявність віднімання
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Аналітичне
визначення комбінації
Xn,i + Y n,i < P n,i-1
Xn,i + Y n,i = P n,i-1
Xn,i + Y n,i = P n,i
Xn,i + Y n,i > P n,i

Постановка завдання дослідження
Базисом проектування комбінаційних схем, наприклад, в ПЛІС Spartan-6, Virtex–6 (Virtex–7)
[3], є сукупність будь-яких булевих функцій від 6, 7 та 8 змінних, що реалізовані на LUT (LUT –
LookUpTable – таблиця перетворення). При цьому на одному LUT можуть бути реалізовані одна
функція від 6 змінних, або дві функції від п’яти змінних. У блоках ПЛІС за допомогою мультиплексорів можна реалізувати булеві функції від семи змінних (з використанням 2-х LUT) або від
8 змінних (з використанням 4-х LUT). Реалізація довільної булевої функції від будь-якої кількості
змінних у такому базисі ґрунтується на розкладенні Шеннона.
Позначимо затримку у формуванні значень булевих функцій на одному LUT як tLUT .
Вважатимемо, що для функцій 7 та 8 змінних затримки також становлять tLUT. У подальшому
використовуватимемо час tLUT як базовий під час визначення нижніх оцінок затримки виконання
операцій у різних реалізаціях суматорів. Такі оцінки відображають структурні особливості варіантів
реалізацій та будуть використовуватись для їх порівняння. Наприклад, нижня оцінка затримки
формування результату n-розрядних суматорів за змінним модулем на основі КМ дорівнює ntLUT .
В імплементаціях проектів на ПЛІС реальні затримки можуть тільки перевищувати нижні оцінки,
особливо за наявності довгих ліній зв’язку. Як оцінку апаратних витрат (складності реалізації)
використовуватимемо кількість шестивходових LUT, оскільки САПР на ПЛІС допускають
безпосередній опис LUT у проектах мовою VHDL. Наприклад, складність реалізації КМ (рис. 1)
становить 4 6-розрядних LUT (4 булеві функції від 5 змінних та одна – від семи змінних), а апаратні
витрати на n-розрядний суматор за змінним модулем – 4n. Враховуючи розкладення Шеннона, така
оцінка апаратних витрат може розглядатись як верхня, оскільки використання методів функціональної декомпозиції систем булевих функцій дає змогу у відповідних випадках скоротити
кількість істотних змінних.
Реалізація суматорів по модулю на ОККМ потенційно має переваги перед традиційними
реалізаціями за рахунок одночасного виконання операцій додавання, віднімання та вибору результату. Деякий програш у швидкодії реалізацій на ОККМ, згідно з [2], можна пояснити використанням засобів швидкого переносу у фірмових параметричних модулях суматорів, особливо в
ПЛІС, орієнтованих на цифрову обробку сигналів. У зв’язку з цим виникає завдання формування та
аналізу засобів швидкого переносу в суматорах на ОККМ з метою визначення наявності переваг за
швидкодією порівняно з традиційними реалізаціями.
Основна частина
Одним із методів забезпечення швидкого переносу у традиційних суматорах є метод
частково-групового переносу [4]. Розглянемо застосування цього методу для суматорів за змінним
модулем на ОККМ.
Нехай розряди n-розрядного суматора нумеруються числами від 0 до n-1 . Виберемо довільну
групу розрядів із r-го по s-й включно. Кількість розрядів, що входять до групи, дорівнює k=s-r+1.
Суть частково-групового переносу пояснює рис. 2. КС 5 та 7 незалежно від значень інших розрядів,
які не входять до групи, формують попередні значення для переносу. КС4 на основі узагальненого
переносу із r-1-го розряду та попередньо сформованого КС5 значення формує узагальнений
перенос в s+1-й розряд. КС6 на основі узагальненого переносу із s+1-го розряду та попередньо
сформованого КС7 значення формує узагальнений перенос в r-1-й розряд. Отже, затримка у
формуванні узагальненого переносу в групі визначається не як ktLUT, а затримкою в КС4 або КС6.
Своєю чергою, затримка в КС4 та КС6 визначається кількістю рівнів розкладення Шеннона для
реалізації цих КС, і відповідно мінімально можливою кількістю виходів КС5 та КС7.
Позначимо Xgr = xr*20+xr+1*21+…+ xs*2(s-r) , де xr,xr+1,…, xs – розряди операнда X із r-го по s-й
включно. Аналогічно позначимо Ygr та Pgr та, крім того, Sgr = Xgr + Ygr . Мінімально можлива
кількість виходів, наприклад КС5, визначається кількістю класів еквівалентності по рівності
функцій перетворення узагальненого сигналу переносу із r-1- го розряду в s+1-й розряд на множині
значень змінних Xgr, Ygr та Pgr . Такі класи еквівалентності, отримані аналітичними розрахунками та
підтверджені програмними експериментами, наведені у табл. 3.
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Рис. 2. Схема частково-групового переносу

У табл. 4 наведені класи еквівалентності по рівності функцій перетворення узагальненого сигналу
переносу із s+1-го розряду в r-1-й розряд на множині значень змінних Xgr , Ygr та Pgr . З табл. 3
зрозуміло, що кількість класів еквівалентності дорівнює 11, тому мінімальна кількість виходів КС5
дорівнює 4. Це означає, що КС4 повинна реалізувати дві 6-розрядні булеві функції, для чого необхідні
два 6-розрядні LUT. Із табл. 4 випливає, що мінімальна кількість виходів КС7 дорівнює 3. Це означає,
що КС6 повинна реалізувати дві 5-розрядні булеві функції, для чого необхідно один 6-розрядний LUT.
Отже, затримка сигналу узагальненого переносу у групі дорівнює tLUT . Як бачимо із табл. 3 та 4,
визначені класи еквівалентності значень змінних Xgr , Ygr та Pgr для формування попереднього значення
групового переносу в бік старших розрядів повністю містяться у відповідних класах для формування
попереднього значення групового переносу в бік молодших розрядів, тобто E1= B1, E2= B2, E3 = B3 ∪ B7,
E4 = B4 ∪ B6, ∪ B8, E5 = B5 ∪ B9, E6= B10, E7= B11. Тому під час використання спільних груп для
групового переносу як в старші, так і в молодші розряди, достатньо реалізувати лише КС5.
Таблиця 3
Класи еквівалентності для групового переносу у старші розряди
Класи
еквівалентності
Sgr < Pgr-1
B1
Sgr = Pgr-1
B2
Sgr = Pgr та Sgr ≠ 2k-1
B3
2k-1 > Sgr > Pgr
B4
Sgr = 2k-1 та Pgr =0
B5
Sgr = 2k-1
та 2k-1 > Pgr >0
B6
Sgr = 2k-1
та Pgr = 2k-1
B7
2k + Pgr -1 > Sgr ≥ 2k
B8
Sgr = 2k + Pgr -1
та Pgr≠0
B9
Sgr = 2k + Pgr
B10
Sgr > 2k + Pgr
B11

A1 – Позика при
відніманні
A1

Узагальнений сигнал переносу на вході КС4
A2 – Відсутність
A3 – Перенос лише
позики та переносу
при додаванні
A1
A1

A4 – Перенос при
відніманні
A1

A1

A1

A1

A2

A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A3

A4

A2

A2

A3

A3

A1

A2

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A4

A3

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4
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Для дворозрядної групи (k=2) можлива реалізація КС5 за допомогою 4 шестирозрядних LUT
згідно з табл. 5, яка формується із табл. 3. КС для формування попереднього значення групового
переносу в бік старших розрядів за k=2 позначимо як КС8.
Таблиця 4
Класи еквівалентності для групового переносу у молодші розряди
Значення кодованого
сигналу на виході КС7
Sgr < Pgr-1
B1(E1)
Sgr = Pgr-1
B2(E2)
Sgr = Pgr та Sgr ≠ 2k-1
B3(E3)
2k-1 > Sgr > Pgr
B4(E4)
Sgr = 2k-1 та Pgr =0
B5(E5)
Sgr = 2k-1 та 2k-1 > Pgr >0
B6(E4)
Sgr = 2k-1 та Pgr = 2k-1
B7(E3)
2k + Pgr -1 > Sgr ≥ 2k
B8(E4)
Sgr = 2k + Pgr -1 та Pgr≠0
B9(E5)
Sgr = 2k + Pgr
B10(E6)
Sgr > 2k + Pgr
B11(E7)

Узагальнений сигнал переносу на вході КС6
H2 – Віднімання
H3 – Віднімання
H1 – Віднімання
H4 – Наявність
при наявності
при відсутності
неможливе
віднімання
переносу
позики
H1
H1
H4
H1
H1

H1

H2

H4

H1

H1

H3

H4

H1

H1

H4

H4

H1

H2

H4

H4

H1

H1

H4

H4

H1

H1

H3

H4

H1

H1

H4

H4

H1

H2

H4

H4

H1

H3

H4

H4

H1

H4

H4

H4

Таблиця 5
Визначення КС8
Значення сигналів на входах КС8
Sgr < Pgr – 1
Sgr = Pgr – 1
Sgr = Pgr та Sgr ≠ 3
3 > Sgr > Pgr
Sgr = 3 та Pgr = 0
Sgr = 3 та 3 > Pgr >0
Sgr = 3 та Pgr = 3
3 + Pgr > Sgr ≥ 4
Sgr = 3+ Pgr та Pgr≠ 0
Sgr = 4 + Pgr
Sgr > 4 + Pgr

Код на виходах КС8
B1(E1)
B2(E2)
B3(E3)
B4(E4)
B5(E5)
B6(E4)
B7(E3)
B8(E4)
B9(E5)
B10(E6)
B11(E7)

Реалізація КС5 за будь-якої розрядності групи k>2 може бути виконана за допомогою
структури лінійної складності із однорозрядних КС9. Опис КС9 подано у табл. 6, з якої випливає
необхідність в реалізації 4 семирозрядних булевих функцій, для чого достатньо не більше 8-ми
шестирозрядних LUT.
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Таблиця 6
Стани КС9
Позначення класів еквівалентності на вході КС9
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
Значення одного розряду даних
x
y
p

Позначення класів еквівалентності на виході КС9
B1
B1
B4
B1
B4
B1
B8
B8
B2
B1
B4
B2
B4
B2
B9
B8
B3
B1
B4
B3
B4
B3
B10
B8
B4
B1
B4
B4
B4
B4
B11
B8
B4
B2
B5
B6
B5
B6
B11
B9
B4
B1
B6
B6
B6
B6
B11
B8
B3
B1
B6
B7
B6
B7
B10
B8
B4
B1
B8
B8
B8
B8
B11
B8
B4
B2
B9
B8
B9
B8
B11
B9
B4
B3
B10
B8
B10
B8
B11
B10
B4
B4
B11
B8
B11
B8
B11
B11
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1

Отже, блок групового переносу для суматорів за змінним модулем може бути реалізований,
як це показано на рис. 3 [5]. При цьому затримка сигналів узагальненого переносу через групу
дорівнює tLUT за умови, що затримка відповідного сигналу узагальненого переносу під час входу
в групу не менша за час для формування сигналу на виході КС5, який дорівнює (k-1)tLUT.
Максимальна затримка сигналу узагальненого переносу в середині групи через КМ дорівнює
(k-1)tLUT. Максимальні витрати, без врахування можливої мінімізації, дорівнюють (12k-8) LUT.
Розглянемо варіанти реалізації суматорів за змінним модулем із частково-груповим переносом та визначимо нижні оцінки затримок та верхні оцінки витрат.
Варіант 1. Нехай усі блоки групового переносу мають одну і ту саму розрядність k. Загальна
кількість блоків становить w=n/k. Очевидно, що використання двох крайніх блоків групового
переносу (для наймолодших та для найстарших розрядів) для формування переносу через групу
немає сенсу, оскільки затримка проходження сигналу, наприклад через КС5 та КС4, збігається із
затримкою проходження сигналу переносу через усі КМ групи. Крім того, необхідно враховувати
затримку переносу із старших розрядів через КМ в 0-й (або із молодших розрядів в n-1-й) розряди.
Оскільки затримки сигналів узагальненого переносу, як в бік старших розрядів, так і в бік
молодших розрядів збігаються, то визначимо затримку переносу у суматорі загалом на прикладі
переносу в бік старших розрядів. Нижня оцінка такої затримки визначається як сума tv1 = Tlow + Tgr + Thigh,
де Tlow = ktLUT – затримка переносу в k молодших розрядах, Tgr=(w-2)tLUT – затримка наскрізного
переносу через w-2 груп, Thigh = (k-1)tLUT затримка переносу в (n-1)-й розряд. Або

tV 1 = (2k + n / k − 3)t LUT .
Із (1) знаходимо, що мінімальне значення tv1 досягається за k =

(1)

n / 2 , або w = 2n / 2 , тоді

tV 1 = (2 2n − 3 )t LUT ≈ (2 2n )t LUT .
Верхня оцінка в кількості 6-розрядних LUT Cv1 = 2Clh+Cgr, де Clh = 4k = 4 (n / 2) – витрати
на k КМ, C gr = (12k − 8)( w − 2) = (12 n / 2 − 8)( 2n − 2) = 12n − 24 n / 2 − 8 2n + 16 .
Або

Cvl = 12n − 16( n / 2 − 1) − 8 2n .
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Рис. 3. Блок групового переносу

Варіант 2. Для 0-го та (n-1)-го розрядів суматора використовуються лише КМ. Для
наступних двох розрядів з обох боків використовується 2-розрядний блок, далі – 3-розрядні тощо з
максимальною розрядністю групового блока для середніх розрядів (рис. 4).

X+Y mod P

КМn-1

2-х
розрядний
блок

3-х
розрядний
блок

k-1
розрядний
блок

k
розрядний
блок

k-1
розрядний
блок

3-х
розрядний
блок

2-х
розрядний
блок

КМ0

X,Y,P
Рис. 4. Другий варіант організації суматора за змінним модулем

У цьому випадку n = (k+1)*k/2+k*(k-1)/2. Звідси маємо k = n . Особливістю такої
організації суматора в модулі є те, що у кожному із блоків групового переносу затримка
узагальненого сигналу переносу визначається затримкою КС4 (або КС6). Нижня оцінка tv2 затримки
узагальненого сигналу переносу у будь-який із блоків визначається кількістю w=2k-3 груп плюс
затримка КМ0 (або КМn-1), тобто t v 2 = (1 + w)t LUT = (2k − 2)t LUT = 2( n − 1)t LUT ≈ (2 n )t LUT .
Верхня оцінка в кількості 6-розрядних LUT Cv2 = 2CKM+2C2,k-1+Ck, де CKM =4 – витрати на
один КМ, C2 , k −1 = 6n − 14 n + 4 – витрати на блоки від 2-розрядного до (k-1) – розрядного,

Ck = (12k − 8) = 12 n − 8 – витрати на k-розрядний блок. Або
Cv 2 = 12n − 16 n + 8 .
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(3)

Аналіз результатів
Переваги першого варіанта полягають у забезпеченні регулярності структури суматора, який
складається з блоків групового переносу однакової розрядності, що спрощує процес проектування,
особливо для великих значень n. Затримка сигналу переносу пропорційна до

2n . Відомо [4], що у

двійкових суматорах з частково-груповим переносом затримка сигналу переносу пропорційна до n .
Оскільки у традиційних реалізаціях виконуються послідовно дві операції, то навіть без врахування
затримки сигналу вибору на мультиплексорі перший варіант дає прискорення в

2 рази.

У другому варіанті реалізації суматорів затримка сигналу переносу пропорційна до n за
деякого збільшення апаратних витрат. Це дає підстави прогнозувати збільшення у два рази
швидкодії суматорів за змінним модулем порівняно із традиційними реалізаціями на основі двійкових суматорів із частково-груповим переносом.
Висновки
У структурах суматорів на основі ОККМ у скінченному полі GF(P) з подальшим розвитком
методів швидкого переносу, які використовуються у традиційних реалізаціях, можливо досягати
аналогічних з двійковими суматорами показників затримки сигналів переносу, що потенційно дає
принаймні двократний виграш у швидкості операції додавання.
Подальші дослідження з метою істотного зменшення витрат полягають у визначенні
оптимального кодування класів B1,B2,…,B11.
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ПАРАЛЕЛЬНЕ СОРТУВАННЯ НА ОСНОВІ
АНАЛОГОВОЇ НЕЙРОННОЇ СХЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ
НАЙБІЛЬШИХ ЗА ЗНАЧЕННЯМИ З МНОЖИНИ СИГНАЛІВ
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Для отримання розв’язку задачі паралельного сортування запропоновано
використовувати аналогову нейронну схему знаходження найбільших за значеннями з
множини сигналів. Схема є швидкісною, має просту структуру і може бути реалізована у
сучасному апаратному забезпеченні. Роздільна здатність схеми є теоретично нескінченною і не залежить від значення її параметра. Середній час, необхідний для збіжності
траєкторії змінної стану схеми до встановленого режиму, не залежить від розмірності
вхідних даних. Наведено результати комп’ютерного моделювання схеми, які підтверджують теоретичні положення. Отримані результати свідчать про доцільність використання схеми для паралельного сортування.
Ключові слова: паралельне сортування, аналогова нейронна схема, апаратне
забезпечення, роздільна здатність, збіжність траєкторії змінного стану, встановлений
режим, розмірність вхідних даних.
Using the analogue neural circuit of searching signals with largest values among signal
set is proposed for problem solving of parallel sorting. The circuit is fast, it has simple
structure and can be implemented in a modern hardware. A resolution of the circuit is
theoretically infinite and it is not dependent on a value of its parameter. An average time
necessary for trajectory convergence of the circuit state variable to a steady state is not
dependent on a dimension of input data. The results of the circuit computer simulations
confirming theoretical statements are given. These results indicate about expediency of the
circuit using for parallel sorting.
Key words: parallel sorting, analogue neural circuit, hardware, resolution, trajectory
convergence of state variable, steady state, input data dimension.
Вступ
Як відомо, сортування можна визначити як процес впорядкування певних об’єктів. Операція
сортування є дуже важливою і має численні застосування, такі як керування базами даних,
комунікаційні мережі, цифрове оброблення сигналів, проектування великих інтегральних схем
тощо [1]. Зокрема, у [2] метод сортування, який використовує так зване паралельне злиття і
характеризується часовою складністю O((n log n)/p)+O((n log p)/p) та просторовою складністю 2n,
де n – кількість упорядкованих даних, застосовується для впорядкування множин даних на
p-процесорах. Порівняльний аналіз методу на 12-процесорній системі демонструє приблизно
лінійне пришвидшення процесу сортування порівняно з послідовним методом Quicksort. У [3]
мережева архітектура сортування застосовується для проектування медіанних фільтрів, а в [4] – для
побудови ранжувальних фільтрів з використанням апаратного забезпечення. На основі сортувальних мереж проектуються фільтри, які використовуються в аналогових відмовостійких системах [5].
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1. Огляд літературних джерел
Впродовж останніх десятиліть була розроблена велика кількість алгоритмів сортування,
багато з яких реалізовано у сучасній схемотехнічній елементній базі [6, 7]. Головними цілями
алгоритмів сортування є мінімізація як часу сортування, так і обсягу, необхідного для цієї пам’яті.
Огляд різних послідовних алгоритмів сортування можна знайти у [8]. Велику кількість паралельних
алгоритмів та архітектур сортування наведено в [9]. З розвитком нових технологій, особливо
пов’язаних з великими інтегральними схемами, були запропоновані різні варіанти схемотехнічної
реалізації моделей сортування [1, 10]. Зокрема, для розв’язання задач сортування були розроблені
різноманітні нейронні мережі. Так, в [11] представлено нейроподібну динамічну систему, яка може
використовуватись для сортування. У [12] розроблено мережі паралельного сортування, що
ґрунтуються на нейронних мережах Хопфілда. У [13] запропоновано мережу, призначену для
паралельного сортування, яка ґрунтується на так званих WTA-мережах. У [14] для реалізації
сортування запропоновано використовувати квадратичний персептрон. Багато нейромережевих
моделей сортування ґрунтуються на використанні компараторів. Однак, оскільки у компараторах
швидкість виконання операції порівняння обмежується швидкодією компараторів, такі моделі
сортування мають невисоку швидкодію. У [1] запропоновано аналогову сортувальну нейронну
мережу, у якій замість здійснення порівняння між окремими даними сортування виконується на
основі розв’язання задачі мінімізації. Актуальним залишається розв’язання задач підвищення
швидкодії і спрощення паралельного сортування даних.
2. Постановка завдання
Представимо результат сортування за паралельного сортування у вигляді перестановочної
матриці, у якій “1” на перетині i-го рядка і j-го стовпця позначає i-й елемент a i у невідсортованому
списку та j-й елемент c j – у відсортованому списку. Так, наприклад, матриця

c1 c 2 c 3 c 4 c 5 c 6 ранг
a1 0 1 0 0 0 0
ai 0 0 0 1 0 0

2

a3 1 0 0 0 0 0

1

a4 0 0 0 0 0 1

6

a5 0 0 0 0 1 0

5

a6 0 0 1 0 0 0

3

4
(1)

являє собою невідсортований список { a 1 , a 2 , a 3 , a 4 , a 5 , a 6 } і отриманий на його основі впорядкований список { c1 , c 2 , c 3 , c 4 , c 5 , c 6 }. Відсортований список, поданий вище у вигляді (1), за допомогою
перестановочної матриці з використанням у її рядках “1”, подамо у такій узагальненій формі:
c1' c '2 c 3' c '4 c 5' c '6 ранг

a1 0 1 1 1 1 1 2
a2 0 0 0 1 1 1 4

a3 1 1 1 1 1 1 1

(2)

a4 0 0 0 0 0 1 6

a5 0 0 0 0 1 1 5
a6 0 0 1 1 1 1 3
Розшифровування результатів сортування може бути реалізоване вилученням надлишкових
елементів “1” у кожному стовпчику матриці (2) на основі такого логічного виразу:
−− − − −−
'
i
i

c i+1 = c • c • c i' +1 , i = 1, . . . , N – 1,

де символом “

・” позначено логічний оператор AND, а символом ¯
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(3)
– логічний оператор NOT [7].

Скористаємось для розшифровування результатів сортування таким спрощеним виразом:
c1 = c1' , c i+1 = c i' +1 − c 'i , i = 1, . . . , N – 1.
(4)
Розглянемо підхід до розв’язання задачі паралельного сортування, який дає можливість
спрощувати здійснення впорядкування даних, підвищувати його швидкодією.
3. Результати дослідження
Визначатимемо елементи k-го стовпчика матриці (2), як c 'k = S k , k = 1,2,..., N , де S – ступінчаста функція, яка може бути подана у вигляді такої бінарної функції:

(

де a = a n 1 , a n 2 ,..., a n N

)

T

1, if
Sk ( x ) = 
0, if

a n k − x > 0;

(5)

a n k − x ≤ 0,

– вхідний вектор з різними за величиною елементами, впорядкованими у

спадному за значеннями порядку, які задовольняють такі нерівності:
∞ > a n1 > a n 2 >  > a n N > −∞ ,

(6)

де n 1 , n 2 ,..., n N – номери першого найбільшого вхідного елемента, другого найбільшого елемента і

(

т. д. до N-го найбільшого вхідного елемента включно; c' = c'k 1 , c'k 2 ,..., c'k N

)

T

– вихідний вектор,

який може бути визначений на основі такого рівняння стану моделі неперервного часу аналогової
нейронної схеми знаходження найбільших за значеннями з множини сигналів:

if
 x,

x = −α  0,
if
x − A, if

із змінною стану x ∈ ℜ і початковою умовою − ∞ < x 0

E ( x ) > 0;
E ( x ) = 0;
E( x ) < 0,

(7)

<∞:

N

E ( x ) = K −  Sk ( x )

(8)

k =1

– різницева функція; α – сталий параметр або коефіцієнт затухання, який використовується для
керування швидкістю збіжності траєкторій змінної стану до KWTA-режиму [15].
Для здійснення паралельного сортування використаємо N−1 моделей (7) нейронних схем,
призначених для знаходження найбільших за значенням з множини сигналів. Нехай кожна така
модель обчислюватиме один стовпчик матриці сортування (2). Покладемо, що значення K
зростають зліва направо від 1 до N−1. Тоді для розв’язання задачі паралельного сортування
необхідно мати N−1 нейронів. При цьому досягається істотне зменшення кількості нейронів
2

порівняно з іншими аналоговими сортувальними мережами, що містять N нейронів [1, 16].
Зокрема, для визначення найбільшого елемента списку необхідна лише 1WTA-модель (7) (тобто
K= 1). За К=2 KWTA-модель (7) визначає наступний елемент у списку без повторного визначення
першого елемента. Отже, увесь список, що містить N елементів, може бути відсортований,
використовуючи N−1 KWTA-схем без необхідності обчислення попередніх елементів [7].
4. Результати комп’ютерного моделювання
Для ілюстрації теоретичних результатів, наведених у роботі, розглянемо конкретний приклад з
відповідним комп’ютерним моделюванням, який демонструє розв’язання задачі паралельного
сортування на основі моделі неперервного часу аналогової KWTA нейронної схеми (7). Для цього
скористаємось відповідними програмами у кодах мови високого рівня, призначеної для технічних
обчислень, Matlab. Обчислення реалізуємо на персональному комп’ютері з тактовою частотою 1.81 Гц.
Приклад. Нехай необхідно відсортувати N=6 елементів вектора вхідних даних
a=[ a 1 , a 2 , a 3 , a 4 , a 5 , a 6 ]=[5,3,6,1,2,4] за допомогою моделі неперервного часу KWTA нейронної
схеми (7). Для цього необхідно використати п’ять нейронів на відміну від 36 нейронів, які потрібні
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для аналогової сортувальної мережі з [1]. Задамо значення α = 10 6 , А=30. Використаємо
розв’язувач нежорстких диференціальних рівнянь зі змінною структурою Адамса-БашфортаМултона ODE113, задавши допустимі відносне і абсолютне відхилення завбільшки 10 −25 . Отримані
за однакової початкової умови x 0 = 0 траєкторії змінних стану п’ятьох KWTA-моделей,
використаних для паралельного сортування, показані на рисунку.

Траєкторії змінних станів п’яти KWTA-моделей (7), використаних
для паралельного сортування елементів вхідних даних
a={5,3,6,1,2,4}, тобто N=6, K=1,2,3,4,5, для α = 10 6 , А=30 і x 0 = 0

Динаміка значень ступінчастих функцій Sk ( x ) (5) п’яти KWTA-моделей (7) у часових
відліках t 1 =0, t 2 =7.3 × 10 −19 , t 3 =4.8 × 10 −14 , t 4 =2.0 × 10 −9 , t 5 =3.8 × 10 −6 , t 6 =8.4 × 10 −5 , t 7 =1.8 × 10 −4 ,

t 8 =1.8 × 10 −4 , t 9 =1.8 × 10 −4 , t 10 =1.8 × 10 −4 , t 11 =1.8 × 10 −4 є такою:
t1
11111
11111
11111
11111
11111
11111
t6
11111
11111
11111
00001
00011
11111

t2
11111
11111
11111
11111
11111
11111
t7
11111
00111
11111
00001
00011
01111

t3
11111
11111
11111
11111
11111
11111

t8
11111
00111
11111
00001
00011
01111

t9
11111
00111
11111
00001
00011
01111
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t4
11111
11111
11111
11111
11111
11111
t 10
11111
00111
11111
00000
00011
00111

t5
11111
00111
11111
00001
00011
01111
t 11
11111
00011
11111
00000
00001
00111

Як можна побачити з результатів комп’ютерного моделювання, коректне сортування вхідних
даних досягається після часу збіжності меншого, ніж 2 × 10 −4 с. Для порівняння час, необхідний для
сортування таких даних за допомогою однієї з найбільш швидкодіючих і простих KWTAнейронних мереж, запропонованих у [7], є більшим, ніж 2 × 10 −3 с. Отже, час, необхідний для
розв’язання задачі паралельного сортування на основі моделі неперервного часу аналогової
KWTA-нейронної схеми (7), є меншим на порядок.
Висновки
У роботі розв’язується задача паралельного сортування на основі моделей аналогових
нейронних схем, призначених для визначення максимальних за значенням з множини сигналів (7).
При цьому досягається істотне зменшення кількості нейронів порівняно з іншими аналоговими
сортувальними мережами. Запропонована схема паралельного сортування, сконструйована на
основі моделі неперервного часу нейронної схеми (7), є простішою, ніж інші аналоги такого самого
типу. Для розшифровування результатів сортування запропоновано використання спрощеного
виразу. Результати комп’ютерного моделювання демонструють добру відповідність теоретичному
прогнозу і свідчать про те, що модель неперервного часу аналогової нейронної схеми (7) може бути
використана для підвищення швидкості розв’язання задач паралельного сортування.
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МЕТОД ВИДАЛЕННЯ АДИТИВНИХ ШУМІВ
НА ЗОБРАЖЕННЯХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
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Проведено модифікацію методу білатеральної фільтрації для видалення адитивних
шумів та його моделювання. Моделювання методу проведено за допомогою розробленого
програмного пакета. Досліджено особливості функціонування модифікованого методу за
впливу різного роду шумів на зображення літальних апаратів на зображеннях сцени.
Ключові слова: адитивний шум, зображення, білатеральний фільтр.
Conducted modification of the method of bilateral filtering for removing additive noise
and its modeling. Modeling was performed using the method developed software package.
Researched of features of the functioning of the modified method for impact noise on various
images of aircraft on images scenes.
Key words: additive noise, image, bilateral filter.
Вступ
Галузі техніки, що мають відношення до накопичення, оброблення, зберігання та передачі
інформації, значною мірою орієнтуються сьогодні на розвиток систем, в яких інформація має
характер зображень і відеоданих. Зображення, сформовані різними приймальними пристроями,
піддаються впливу різних перешкод. Найпоширенішим видом перешкод є випадковий адитивний
шум, статистично незалежний від відеосигналу. Модель адитивного шуму використовується тоді,
коли сигнал на виході системи або на якомусь проміжному етапі перетворення може розглядатися
як сума корисного сигналу і деякого випадкового сигналу (шуму). Модель адитивного шуму добре
описує дію зернистості фотоплівки, флуктуаційний шум в радіотехнічних системах, шум квантування в аналого-цифрових перетворювачах тощо. Найпомітніший такий шум на темних областях
зображень, оскільки відношення “сигнал / шум” на них буде набагато менше, ніж на світлих
ділянках. Будь-яке отримане зображення має недоліки: відсутня необхідна різкість зображень,
розмитість зображення або деяких деталей, а також накладення шуму, що вноситься електронним
трактом тощо. Залежно від типів спотворень розроблені різні методи фільтрації зображень, які
застосовуються у конкретних ситуаціях і забезпечують різну якість відновлення. Використання
фільтра у тій чи іншій ситуації залежить і від виду шуму. Адитивний шум притаманний пристроям
введення зображень з цифрових фотокамер, що працюють на основі ПЗЗ-матриць.
Сьогодні існує велика кількість методів усунення шумів. Кожен окремий метод застосовується
для усунення певного типу шуму. Існують різні класи фільтрації зображень, які поділяються на певні
методи. До оптимальної обробки сигналів належать лінійні, нелінійні, ітераційні методи відновлення
зображень. Різноманіття методів і алгоритмів пов'язано з великою розмаїтістю сюжетів, які доводиться
описувати різними математичними моделями. Крім того, застосовуються різні критерії оптимальності,
що також веде до різноманітності методів фільтрації. Нарешті, навіть за збігу моделей і критеріїв дуже
часто через математичні труднощі не вдається знайти оптимальну процедуру. Складність знаходження
точних рішень породжує різні варіанти наближених методів і процедур.
Аналіз відомих рішень
До існуючих способів покращення якості зображень можна зарахувати способи, що ґрунтуються на фільтрації у частотній чи просторовій областях, регулюванні контрастності та яскравості зображення, еквалізації гістограми, медіанній чи усереднювальній фільтрації, гомоморфній
фільтрації зображення тощо. Проте вони унеможливлюють отримати бажаний ефект покращення
зображення, тобто шуми видаляються частково або зображення дуже спотворюється під час
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оброблення фільтром. Тому вирішення проблеми цифрового покращення якості зображень для
ефективного виявлення літальних апаратів сьогодні є актуальним.
Постановка завдання
Дослідити та проаналізувати алгоритм та програмний пакет покращення якості зображення
літальних апаратів.
Основна частина
Метод видалення адитивних шумів повинен зберігати контури та ефективно подавляти
адитивний шум на однорідних областях зображення літальних апаратів. Він застосовує просторове
зважене усереднення без згладжування країв. Це досягається за допомогою комбінування двох
гауссівських фільтрів: один фільтр працює у просторовій області, а інший – в області інтенсивності
(яскравості). Отже, не тільки просторова відстань, а й відстань інтенсивності також важлива для
визначення ваги пікселя.
Для цього зображення u(x) у пікселі x вихідний білатеральний фільтр може бути знайдений як
B( x) =
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де σd та σr – параметри контролю зменшення ваги у просторовій (відстань) області та області інтенсивності (яскравість); N(x) – просторовий окіл пікселя u(x); С(x) – коефіцієнт нормалізації або вага пікселя:
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Фільтр широко використовується для придушення шумів із
збереженням контурів. Але немає достатнього теоретичного базису
для вибору розміру вікна околу. Цей параметр, як правило,
вибирається шляхом експериментів. Очевидним фактом є те, що
якщо розмір вікна занадто малий, то ефект знешумлення обмежений,
оскільки не так багато пов’язаних між собою пікселів використовується. Але коли збільшується розмір вікна, тобто вибиРис. 1. Об’єкт та фон
рається глобальний розмір вікна, все більше і більше непов’язаних
пікселів буде включено, що вплине на якість знешумлення і фактично великий розмір вікна зробить
алгоритм неефективним. Для ефективного видалення шуму фільтр знаходить контури на зображенні,
які дають змогу визначити коефіцієнти підсилення темних чи світлих областей зображення та виділити
границі об’єктів. Якщо поточний піксель зображення належить до групи пікселів контуру, то для
фільтрації будуть обрані пікселі в околі, що належать до області об’єкта чи фону. Щоб підсилити деталі
на зображенні, обчислюємо логарифм між різницею результату фільтрації зображення та значенням
яскравості зображення та множимо на коефіцієнт підсилення.
Білатеральний фільтр був адаптований до таких завдань, як: видалення текстури, динамічний
ранговий стиск і обробка фотографій. Також успішно використовується в інших областях:
виділення контурів, об’ємного шумозаглушення та коригування відео. Такий широкий спектр
застосування фільтр отримав через кілька особливостей. З одного боку, простота формалізації і
виконання: піксель просто заміняється зваженим середнім його сусідів, крім того, білатеральний
фільтр не є ітераційним, тобто задовільний результат досягається вже після одного проходження,
що дає змогу інтуїтивно розуміти параметри фільтра, тому їх дія не залежить від кумулятивного
ефекту кількох ітерацій. З іншого боку, білатеральний фільтр нелінійний та вимагає великих
обчислювальних ресурсів. Метод видалення адитивних шумів використовується для усунення
впливу шумів, які виникають під впливом перешкод, що наводяться з сусідніх світлочутливих
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елементів, короткочасних змін базової напруги у ПЗС-матриці, впливу високочастотних електричних полів, зміни яскравості джерела світла тощо.
Результати роботи
Моделювання роботи алгоритму проводилось на основі розробленого програмного пакета,
який реалізує видалення адитивних шумів та покращення якості зображення літальних апаратів
методом модифікованого білатерального фільтра. Програмний пакет дає змогу вибрати вхідне
зображення літальних апаратів та покращити його. Використовується бібліотека OpenCV для
приведення вхідного зображення до необхідного формату та спрощення обробки зображень
літальних апаратів. На рис. 2–4 показано вхідні та покращені зображення літальних апаратів.
Ефективність методу видалення адитивних шумів досліджувалась на прикладі зображення літака на
фоні неба. Результати досліджень показано на рис. 2.

а

б
Рис 2. Приклад зображення літака на фоні неба:
а – зашумлене зображення; б – опрацьоване зображення
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Ефективність методу видалення адитивних шумів досліджувалась на прикладі зображення
літака та фонового об’єкта у вигляді місяця. Результати досліджень показано на рис. 3.

а

б
Рис. 3. Приклад зображення літака на фоні місяця:
а – зашумлене зображення; б – опрацьоване зображення

Ефективність методу видалення адитивних шумів досліджувалась на прикладі зображення
кількох літаків на фоні хмар. Результати досліджень показано на рис. 4.
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а

б
Рис. 4. Приклад зображення кількох літаків на фоні хмар:
а – зашумлене зображення; б – опрацьоване зображення

Моделювання роботи алгоритму, на основі якого розроблений програмний пакет, проводилось на двоядерному комп’ютері з процесором Intel I3 2.1 ГГц, ОЗП 3 Гб.
Час покращення зображення
Розмір зображення

512×512

Зображення 1
Зображення 2
Зображення 3

1,92 с
2,01 с
1,90 с
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Час обробки зображення розміром 512×512 у середньому становить 1950 мс. У таблиці
наведений час обробки тестових зображень, модифікованих алгоритмом білатерального фільтра.
Програмна реалізація запропонованого методу видалення адитивних шумів може бути
встановлена в обладнання для роботи з відеоматеріалом та у пристрої відображення. Програмний
пакет дає змогу ефективно видалити адитивні шуми на зображеннях літальних апаратів та провести
візуальну оцінку рівня видалення адитивних шумів порівняно з іншими методами. Також програмний пакет уможливлює візуально оцінити вплив шумів, використовуючи лупу.
Висновки
У роботі представлено результати функціонування розробленого програмного пакета для
моделювання методу видалення адитивних шумів на зображеннях літальних апаратів. Запропоновано ефективний метод видалення адитивних шумів для зображень літальних апаратів та
підвищення візуальної якості зображень. Наведено результати обробки вхідного зашумленого
зображення літальних апаратів методом видалення адитивних шумів. Програма, що працює за цим
алгоритмом покращення зображення, може успішно застосовуватися у цифрових камерах, мобільних телефонах і персональних комп'ютерах. Цей пакет можна застосовувати під час проектування
спецілізованих комп’ютерних систем технічного зору, систем відеоспостереження тощо.
1. Гонсалес Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – М.: Техносфера,
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М.: Физматлит, 2003. – 784 с. 4. Сойфер В.А. Введение в цифровую обработку сигналов и
изображений: повышение качества и оценивание геометрических параметров изображений: учеб.
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ПАРАМЕТРИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ ВИКОНАВЧОГО МОТОРА
КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
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Запрпоновано алґоритм розрахунку перехідних і усталених процесів, а заодно
параметричної чутливості виконавчого конденсаторного асинхронного мотора як
елемента комп’ютерної системи управління. Метод аналізу побудовано на підставі
рівнянь першої варіації. Основні і варіаційні диференціальні рівняння представлені у
нормальній формі Коші. Наведено результати комп’ютації.
Ключові слова: виконавчий конденсаторний асинхронний мотор, перехідні й
усталені процеси, параметрична чутлиість.
The algorithm of calculation of transitional and steady-state processes is offered, and in
concert parametric sensitivity of actuating capacitor induction motor as an element of
computer control system. The method of analysis is built on the basis of equalizations of the
first variation. Basic and variation differential equalizations are presented in the normalized
Cauchy’s form. The results of computation are given.
Key words: actuating capacitor induction motor, transitional and steady-state processes,
para–metric sensitivity.
Вступ
Застосування ґрадієнтних методів оптимального проектування комп'ютерних систем управління вимагає побудови алґоритмів розрахунку параметричної чутливості у полі сталих параметрів.
Така задача у літературі не розв’язана. Причин є кілька. По-перше, складність побудови сучасних
математичних моделей, які б відтворювали фізичний процес з потрібною для практичних потреб
точністю. По-друге, трудність розв’язання задачі Коші для диференціальних рівнянь стану, якщо
йдеться про тривалі перехідні процеси. По-третє, ще більша трудність розв’язання двоточкової
крайової задачі для цих диференціальних рівнянь стану, яка презентує усталений періодичний стан.
По-четверте, йдеться не тільки про одержання усталеного періодичного стану як самоцілі дослідження, а про одержання його методами, які б виводили на можливість аналізу параметричної
чутливості на підставі спільного математичного апарата. Якщо взяти до уваги усі ці труднощі, то
стає зрозуміло, чому математична теорія нелінійних комп’ютерних систем знаходиться поки що у
такому стані, коли на рівень прийнятних результатів потрапляють лише результати, що стосуються
окремих компонентів таких систем. Особливо, коли йдеться про системи, в яких відбуваються
фізичні процеси різного походження: електромагнітні, механічні, термодинамічні, гідравлічні тощо.
Огляд літератури
Основними компонентами системи є комп'ютер та об'єкт управління. Комп'ютер може бути
довільної архітектури: від універсального до спеціалізованого [1]. Об'єкт управління визначається
особливістю прикладної задачі. Ми скористаємось одним з найуживаніших – виконавчим конденсаторним асинхронним мотором, що працює в однофазному стані. Математичну модель такого
мотора візьмемо з [2].
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Постановка задачі
Однофазний стан виконавчого трифазного конденсаторного асинхронного мотора – доволі
частий випадок у практиці. Конденсатор може під’єднуватись на постійно, а може виконувати лише
пускові функції. Математична модель такого стану роботи мотора повинна передбачати явище насичення основного маґнітного кола, бо саме конденсатор сприяє його появі. Ми ставимо завдання
побудувати математичну модель параметричної чутливості такого мотора, яка могла б бути
використана у ґрадієнтних методах оптимізації комп’ютерних систем управління.
1. Математична модель
Математичну модель виконавчого мотора в однофазному стані одержимо, враховуючи відому
добре апробовану на практиці, A-модель трифазного стану мотора. [2], диференціальні рівняння
стану якої заздалегідь представлені у нормальній формі Коші:
di / dt = Α(u − (ΩΨ + Ri )),

(1)

де h(h = i, u , Ψ ) = (hSA , hSB , hRA , hRB ) – колонки фазних струмів, напруг і повних потокозчеплень
статора і ротора;
α11
α12
−α11c1 − α12c2
−α11c3 − α12c4
α21
α22
−α21c1 − α22c2
−α21c3 − α22c4
Α=
;
−α11a1 − α21a2 −α12a1 − α22a2 l33 − α31c1 − α32c2 l34 − α31c3 − α32c4
−α11a3 − α21a4 −α12a3 − α22 a4 l43 − α41c1 − α42c2 l44 − α41c3 − α42c4
3Um sin(ωt + 30 )
uC
0

u=

; Ω=

1
3

ω

2ω

; R=

rS
rS

−rS
2rS

−2ω −ω

(2)

,

rR
rR

де iSA , i SB – фазні струми обмотки статора за умови, що iSC = −iSA − iSB ; u SA , u SB – фазні напруги
обмотки статора; i RA , iRB – перетворені струми обмотки ротора; ΨRA , ΨRB – перетворені повні
потокозчеплення обмотки ротора; ω – кутова швидкість ротора в ел. рад./с; l S , l R – індуктивності
дисипації обмоток статора і ротора; rS , rR – резистивні опори обмотки статора і ротора, причому
u SA = U m sin ω0t ; u SB = U m sin(ω0t − 2π / 3), де U m , ω0 – амплітуда та кутова частота мережі;
α11 = d22 / d ; α12 = −d12 / d ; α21 = −d21 / d ; α22 = d11 / d ;
a1 = l33 l31 + l34 l41 ; a2 = l33l32 + l34 l42 ; a3 = l43l31 + l44 l41 ;
a4 = l43 l32 + l44 l42 ; c1 = l13 l33 + l14 l43 ; c2 = l23l33 + l24 l43 ;
c3 = l13l34 + l14 l44 ; c4 = l23l34 + l24 l44 ; d11 = l11 − l31c1 − l41c3 ;
d12 = l12 − l32 c1 − l42 c3 ; d21 = l21 − l31c2 − l41c4 ; d22 = l22 − l32 c2 − l42 c4 ; d = d11d22 − d12 d21 ;

(3)

l11 = l13 + 1/ αS ; l12 = l14 − 1/ α S ; l13 = l31 − l41 ; l14 = l32 − l42 ; l21 = l23 + 1/ αS ; l22 = l24 + 2 / α S ;
l23 = 2l41 + l31 ; l24 = 2l42 + l32 ; l33 = (l42 + 1/ α R ) / Δ; l34 = −l32 / Δ; l43 = l41 / Δ; l44 = (l31 + 1/ α R ) / Δ;
l31 = b(2iA + iB )iA + 1/ τ; l32 = b(2iB + iA )iA ; l41 = b(2iA + iB )iB ; l42 = b(2iB + iA )iB + 1/ τ;
 1 1  1 1 
21 1 1
Δ= +
 +
; b =  −  2 ,
3  ρ τ  im
 ρ α R  τ α R 

причому τ, ρ − обернені статична й диференціальна основні індуктивності, які знаходимо за
характеристикою намагнічування машини як
−1

−1

 ψ (i ) 
 dψ (i ) 
τ= m m  ; ρ= m m  ,
 im 
 dim 
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(4)

де i m – модуль просторового вектора намагнічувальних струмів:
im = 2 (iA2 + i AiB + iB2 ) / 3; iA = iSA + iRA ; iB = iSB + iRB .

(5)

Повні потокозчеплення обмотки ротора шукаємо у звичайний спосіб:
ΨRk (k = A, B) = (iSk + iRk ) / τ + iRk / α R ,

(6)

де a S = 1 / l S ; α R = 1 / l R – обернені індуктивності дисипації обмотки статора та ротора.
В однофазному стані вважатимемо, що фази A і B увімкнені на лінійну напругу u AB = u SA − u SB .
Напругу u BC братимемо від конденсатора u BC = uC , увімкненого у фазу С. У такому разі рівняння
конденсатора можна записати у вигляді
duc
i +i
= − SA SB ,
dt
C

(7)

де С – ємність конденсатора.
Рівняння електромагнітного стану мотора потрібно доповнити рівняннями механічного руху:
dω
= p0 ( M E − M ) / J ; M E = 3 p0 (Ψ SA i SB − Ψ SB i SA ),
dt

(8)

де M E – електромагнітний момент; M (ω, t ) – механiчний момент; J – момент iнерцiї; p0 – кiль–
кiсть пар магнітних полюсів машини.
Сумісному інтегруванню підлягає система диференціальних рівнянь електромеханічного
стану (1), (7), (8). Вхідними даними є: rS , rR , α S , α R , p0 , J , а також намагнічувальна крива ψ m (im ) , і
вхідні сигнали: U m , ω 0 , M (ω, t ) .
2. Задача Коші
Систему звичайних диференціальних рівнянь (1), (7), (8) запишемо у загальному вигляді:
dx
= f ( x, t ), x = (i, u C , ω) t .
dt

(9)

Інтеґрування диференціальних рівнянь (9) за заданих початкових умов x(t ) t =+0 = x(0) становить
задачу Коші для заданої системи диференціальних рівнянь, яка презентує задачу розрахунку
перехідних електромеханічних процесів мотора.
3. Доточкова крайова задача
Доточкова крайова задача – значно складніша від задачі Коші, бо тут на диференціальні рів–
няння (10) накладається додаткова умова періодичності:
f ( x(0) ) = x(0) − x ( x(0), T ) = 0,

(10)

тобто рівності значень функції на початку і в кінці часового періоду T .
Існують такі початкові умови x (0) , які під час інтегрування (9) на інтервалі часу від 0 до Т
дають змогу увійти безпосередньо в періодичний розв'язок, оминаючи перехідну реакцію. Такі
початкові умови розглядатимемо як аргумент рівняння періодичності (10).
Розв'язання нелінійного трансцендентного рівняння (10) здійснюватимемо ітераційним методом Ньютона:

(

x(0) ( s +1) = x(0) ( s ) − f ′ x(0) ( s )

) f (x(0) ). .
−1

( s)

(11)

Матрицю Якобі отримуємо диференціюванням за x(0) цільової функції (10):
f ′(x(0) ) = E − Φ(T ),

(12)

де
Φ(T ) =

∂x( x(0), t )
∂x(0)

.
t =T

Матриця (13) називається матрицею монодромії у момент часу t = T .
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(13)

4. Побудова матриці монодромії
Скористаємось все тією ж колонкою невідомих х (9). Утворимо колонку невідомих у:
y = ( Ψ , u C , ω) t ,

(14)

де Ψ – матриця-стовпець повних потокозчеплень:
Ψ = (ΨSA , ΨSB , ΨRA , ΨRB )t .

(15)

Відповідне (15) диференціальне рівняння (1) має такий вигляд:
dΨ
= u − (ΩΨ + Ri).
dt

(16)

Матpицю монодромії (13) запишемо у такому вигляді [2]:
Φ = ( Az , q, w)t ,

(17)

де
z=

∂uC
∂Ψ
∂ω
;q=
; w=
.
∂x(0)
∂x(0)
∂x(0)

(18)

Ваpiацiйнi piвняння для обчислення субматpиць (18) одеpжимо дифеpенцiюванням за х(0) рівнянь електpомеханiчного стану (7), (8), (16):
∂i 
1  ∂i
dz
∂u
∂Ω
∂u
dq
=
− (Ω + RA) z −
wΨ;
= (0, q,0,0)t ;
= −  SA + SB  ;
∂ω
∂x(0)
dt ∂x(0)
dt
C  ∂x(0) ∂x(0) 
∂Ψ SA
∂i
∂Ψ SB
∂i
∂M (ω) 
dw p0 
=
iSB + Ψ SA SB −
iSA − Ψ SB SA ) −
w .
 3 p0 (
∂x(0)
∂x(0) ∂x(0)
∂x(0)
∂ω
dt
J 


(19)

Похiднi ∂ΨSA / ∂x(0), ∂ΨSB / ∂x(0), ∂i SA / ∂x(0), ∂i SB / ∂x(0) – є елементами матриць z, Az, тому відомі.
Отже, побудова матриці монодромії вимагає інтегрування рівнянь першої варіації (19).
На s-й ітерації формули Ньютона (11) – лінійні варіаційні рівняння (19) підлягають сумісному
інтеґруванню з нелінійним (9) на часовому інтервалі [0, T ] . У результаті знаходимо цільову функцію

(10) і потрібну матрицю Якобі (12), (13), що цілком визначає праву частину ітераційної формули (13), а
відтак – і її шукану ліву частину x(0)( s +1) . Процес ітерації закінчується під час досягнення заданої

(

)

точності входження у періодичний розв'язок f x(0)( s ) ≤ ε, де ε – вектор заданих точностей.
Матриця монодромії Ф (13) є, по суті, є матрицею чутливостей до початкових умов. Кожний її
рядок можна розглядати як ґрадієнт певної змінної у просторі початкових умов, а кожен її стовп–
чик характеризує чутливість усієї множини змінних до однієї і тієї самої початкової умови. Тому
диференціальні рівняння (22) можна розглядати як модель чутливості до початкових умов.
5. Модель параметричної чутливості
Позначимо вектор сталих параметрів як
λ = (λ 1 , λ 2 ,  , λ n ) .

(20)

Елементи колонки λ – будь-якi сталі параметри, якi, своєю чергою, можуть бути функцiями
інших конструкцiйних сталих параметрiв.
Матриця параметричних чутливостей визначається як похідна:
S = ∂x / ∂λ .

(21)

Арґумент x знаходимо за рівнянням (9), яке запишемо у загальнішому вигляді:
dx / dt = f1 ( x, λ, t ) ,
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(22)

Диференціюючи (22) за λ , отримаємо лінійне параметричне рівняння:
∂f ( x, λ, t )
dS ∂f1 ( x, λ, t )
=
S+ 1
.
dt
∂x
∂λ

(23)

В усталеному стані x(0 ) = x(T ) , тому рівняння (23) має теж S ( t ) періодичний розв’язок.
Взяття частинних похідних за x і λ у правій частині (23) – доволі складна задача, а то й не
здійсненна. Тому ми вводимо матрицю допоміжних параметричних чутливостей χ по відно–
шенню до деякого іншого вектора y (14):
χ = dy / d λ .
(24)
Рівняння стану стосовно вектора y запишемо також у загальному вигляді:
dy / dt = f 2 ( y, λ, t ) ,
(25)
де f 2 – T-періодична по t.
Диференціюючи (25) за λ (38), отримаємо
∂f ( y, λ, t )
d χ ∂f 2 ( y, λ, t )
.
(26)
=
χ+ 2
dt
∂y
∂λ
Рівняння (26) теж має періодичний розв’язок χ ( t ) . Функція χ ( t ) , крім виконуваної допоміж–
ної ролі, нерідко становить самостійний інтерес.
Матриця параметричних чутливостей S у нашому випадку повторює (17):
S = ( Αχ, σ, η)t ,
(27)
де
∂ (i, ω)t
∂u
∂Ψ
∂ω
; χ=
; σ= C ; η=
.
(28)
S=
∂λ
∂λ
∂λ
∂λ
Надамо рівнянню (16) такого вигляду:
dΨ
(29)
= u − Ω′Ψ − RL′−1Ψ ,
dt
де L′1 – матриця статичних індуктивностей:
lS + lτ −lS − lτ
lτ
−lτ
L′ =

lS + lτ
lτ

2(lS + lτ )

lτ
l R + lτ

2lτ

,

(30)

l R + lτ

lτ

причому lS = 1/ α S , lR = 1/ α R – індуктивності дисипації обмоток статора і ротора; lτ = 1/ τ – основна
статична iндуктивнiсть (4).
Щоб одержати рівняння (26), достатньо продиференціювати за λ (29):
dχ
(31)
= − ( Ω + R Α )χ + F ,
dt
де
∂U
∂L
∂Ω
∂R
F=
I−
I.
(32)
+ RL′−1
Ψ−
∂λ
∂λ
∂λ
∂λ
Дифеpенцiюючи за λ (8), одержимо
d η p 0  ∂ M E ∂ M ( ω) 
∂ J −1
(33)
=
−
η  + p 0 ( M E − M ( ω) )
,

dt
J  ∂λ
∂ω
∂λ

де
∂M E
= 3 p0 (χ SAiSB + Ψ SA S SB − χ SB iSA − Ψ SB S SA ) = ξ .
∂λ

(34)

Дифеpенцiюючи за λ (7), матимемо
∂i 
∂C −1
dσ
1  ∂i
= −  SA + SB  − (iSA + iSB )
.
dt
C  ∂λ
∂λ 
∂λ
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(35)

Похiднi ∂iSA / ∂λ, ∂iSB / ∂λ є елементами матриці Az, тому вони вiдомі.
Матрицю параметричної чутливості (37) розіб’ємо на стовпчики і запишемо як рядок:
S = ( S1 , S 2 , , S m ) ,

Si = d (i, ω)t / ∂λ i , i = 1, 2, , m ,

(36)

де m – кількість елементів вектора сталих параметрів λ = ( λ1 , λ 2 , , λ m ) , λ = const; Si – вектори
параметричних чутливостей елементів вектора х до окремих сталих параметрів.
Рівняння цілі:
F ( Si ( 0 ) ) = Si ( 0 ) − Si ( Si ( 0 ) , T ) = 0, i = 1,2,, n .

(37)

Його розв’язуємо також ітераційним методом Ньютона за одну ітерацію. За нульового наближення (11) буде
Si ( 0 )

(1)

(

= F ' Si ( 0 )

)

(0) −1

Si (T ) , i = 1, , n.
(0)

(38)

Матриця Якобі виражається через відому матрицю Ф (T ) (12), одержану з розрахунку

(

періодичного розв’язку x ( t ) = x ( t + T ) : F ' Si ( 0 )

(0)

) = E − Ф (T ) .

На єдиній ітерації формули (38) сумісному інтеґруванню на [ 0, T ] підлягають диференціальні
рівняння (1), (7), (8) за початкових умов, що виключають перехідну реакцію, і (31), (33), (35) – за
нульових початкових умов. Перейшовши завчасно згідно з (27) від Si ( 0 ) до χi ( 0 ) , отримаємо
періодичний розв’язок: χ ( t ) + χ ( t + T ) = 0, η ( t ) + η ( t + T ) = 0 . Чутливість S знаходимо за (27).
Часова дискретизація заданих диференціальних рівнянь і диференціальних рівнянь їх чутливостей (до початкових умов і параметричних) здійснюється за явними або неявними методами.
6. Результати симуляції
На рисунку показані результати симуляції модельного
пристрою. Вхідні сиґнали: u m = 310.5 В, ω 0 = 314 с −1 ,
M (ω, t ) = 2.5 Нм. Параметри: rS = 1.01 Ом; rR = 1.80 Ом;
α S = 65 Гн −1 ; α R = 70 Гн −1 ; α m = 4.65 Гн −1 ; С = 30 мкФ;
J = 0.025 кгм 2 ; p0 = 2 . Крива намаґнічування апрокси-

мована залежністю
0.215im ,
if 0 ≤ im ≤ 2;

i
0.4302
0.2151(
2)
+
−
−
m

ψm (im ) = 
2
3
−0.02615(im − 2) + 0.00119(im − 2) , if 2 < im < 7;
0.043i + 0.7,
Усталена чутливість електромагнітного
if 7 ≤ im.
m

моменту до ємності конденсатора

Висновок
Якщо розрахунок усталених процесів виконавчих пристроїв комп’ютерної системи звести до
двоточкової крайової задачі для звичайних диференціальних рівнянь стану, то побудовані на цій
основі алгоритми дають змогу розраховувати перехідні і усталені процеси і параметричну
чутливість на спільній математичній підставі загальної теорії нелінійних диференцільних рівннь.
1. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера: наук. вид. – Луцьк: Волинська обласна друкарня,
2008. – 470 с. 2. Чабан В. Математичне моделювання в електротехніці. – Л.: Вид-во Тараса
Сороки, 2010. – 508 с.
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Побудовано продукційну модель для ідентифікації голосових команд користувачів
персональних мобільних пристроїв до операторів стільникового зв’язку України. Запропоновану модель покладено в основу мобільного помічника для абонентів операторів
стільникового зв’язку України, реалізованого на основі ОС Android. Проведено порівняльний аналіз часових характеристик голосового та стандартного методу введення команд
користувачами мобільних пристроїв, що дало змогу встановити підвищення швидкодії
виконання команд до 3,6 раза під час використання запропонованого рішення.
Ключові слова: персональний мобільний помічник, продукційна модель, голосові
команди, сервіси операторів стільникового зв’язку, розпізнавання голосу, Андроїд.
In this paper the productive model of identifying the voice commands on personal mobile
devices of Ukrainian mobile operators was developed. The personal mobile assistant for users
of mobile devices based on OS Android was developed. This assistant takes into account the
operation service of Ukrainian mobile network operators. We made a comparative analysis of
temporal characteristics of personal mobile users command input. This analysis showed the
increase in performance to 3.6 times more than standard method of commands input.
Key words: personal mobile assistant, production system, voice command, service of
mobile network operators, voice recognizing, Android.
Вступ
Сьогодні на ринку програмного забезпечення (ПЗ) для персональних мобільних пристроїв (ПМП)
спостерігається експансія засобів голосового керування та інтелектуальних мобільних помічників
(ІМП), які взаємодіють з користувачами в інтегрованій, розмовній формі, використовуючи природні
звороти мови. Як правило, ці засоби використовують зовнішні сервіси та бази даних для оброблення
запитів і виконання певних завдань. При цьому в їх основу покладено ідеї персоналізації та передбачення, які дають змогу надавати користувачам інформацію тоді, коли вона їм потрібна.
Основними функціями ІМП є [1–6]:
• голосове управління;
• голосове введення тексту;
• голосовий пошук;
• надання інформації про: погоду, події календаря, автомобільні маршрути, графіки руху
транспорту тощо;
• формування відповідей на поставлені запитання.
Під час розробки ІМП застосовують клієнтський і клієнт-серверний підходи. У ПЗ першого
типу, наприклад у Speereo Software [1], алгоритм розпізнавання голосу реалізується на самому
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пристрої. Перевагою таких ІМП є незалежність від доступу до мережі Інтернет, однак продуктивність їх роботи залежить від потужності ПМП, тому вони використовуються рідко. Під час
використання клієнт-серверного підходу голосовий сигнал зчитується ПМП користувача і через
Інтернет надсилається серверу, на якому відбувається процес розпізнавання голосу. Для таких
систем характерне навчання на основі зразків вже розпізнаних голосових вибірок. Прикладом таких
ІМП є Google Now [2], Siri [3], Vlingo [4], Maluuba [5], Sherpa [6] та інші.
Аналіз використання функцій користувачами ІМП, проведений Parks Associates, показав, що
найпопулярнішими виявились телефонні функції, а саме – написання смс та здійснення дзвінків [7].
Зважаючи на цей факт, у роботі реалізовано та досліджено ІМП для абонентів операторів
стільникового зв’язку України.
1. Постановка завдання
Сьогодні оператори стільникового зв’язку пропонують широкий набір сервісних додатків і
послуг для задоволення потреб абонентів. Для підтримки конкурентоспроможності кожен оператор
намагається зробити користування такими послугами якомога зручнішим для своїх абонентів.
Щоб їх використовувати, абонентам оператора стільникового зв’язку потрібно запам’ятовувати
конкретні запити чи абонентські номери, що створює для них істотні незручності. Найчастіше
абоненти зберігають необхідні дані у телефонній книзі з певною асоційованою назвою (наприклад,
«погода», «стан рахунку», «тарифний план»), за якою згодом здійснюють пошук та виконують
запит. Однак багато запитів до операторів є складеними, тобто містять кілька комбінацій цифр,
які необхідно ввести абоненту для того, щоб виконати певний запит. Наприклад, запит
*124*ХХХ*380ХХХХХХХХХ# (сума) (номер абонента) уможливлює переказати гроші з одного
мобільного рахунку абонента оператора Київстар на інший [8]. На такі запити абоненти витрачають
від 5 секунд до кількох хвилин. Крім того, запити для ідентичних послуг різних операторів
стільникового зв’язку України різняться між собою.
Отже, актуальним є завдання розроблення мобільного помічника, що враховує особливості
функціонування сервісних послуг операторів стільникового зв’язку України. Для реалізації цього
завдання пропонується використати продукційну модель представлення знань та Інтернет-сервіс
Google Voice Search.
Розроблене ПЗ дасть змогу скоротити трудовитрати, збільшити продуктивність систем
самообслуговування, покращити зручність та швидкість використання сервісів та послуг, зменшити
навантаження на call-центри операторів стільникового зв’язку.
2. Особливості побудови продукційної моделі представлення
знань для розпізнавання голосових команд
Продукційна модель – одна із моделей представлення знань, яка дає змогу представити
знання у вигляді речень виду «якщо (умова), то (дія)» [9]. У загальному вигляді продукцією
вважають такий вираз [9]:
(i);Q;P;A → B;N,
(1)
де і – ім'я (ідентифікатор) продукції, для чіткої ідентифікації серед інших. Це може бути лексема
або порядковий номер. Q характеризує галузь (область) застосування продукції. Поділ знань на
окремі галузі дає можливість зекономити час під час пошуку розв’язання задачі. Найважливіша
частина продукції A → B – це її ядро. Ядро продукції читають так: «Якщо (умова), то (дія)».
P – умова, за якої застосовується ядро продукції. Переважно P – це логічний вираз. Активація ядра
продукції відбувається за умови, що P має значення «істина». В іншому випадку ядро продукції
не виконується. Після реалізації B активізується після умови N, тобто здійснюються необхідні дії
чи процедури.
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Побудова продукційної моделі представлення знань для розпізнавання голосових команд
користувачів стільникового зв’язку передбачає наявність двох компонент – бази понять (термів) із
множиною значень та продукції (правила).
Продукційна модель ідентифікує такі команди:
• поповнення рахунку;
• перевірка стану рахунку;
• переказ другу;
• дзвінок на номер;
• дзвінок контакту телефонної книги;
• дзвінок оператору.
Для визначення термів та продукцій було проведене анкетування, в якому респондент
пропонував зручний варіант голосової команди. Зведені результати анкетування (варіанти голосових команд) наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Варіанти голосових команд
Команда
поповнення рахунку
перевірка стану рахунку
переказ другу
дзвінок на номер
дзвінок контакту
телефонної книги
дзвінок оператору

Варіант голосового запиту
«поповнити рахунок», «поповнення балансу», «поповнити», «поповнення»
«перевірити рахунок», «баланс», «рахунок», «мій баланс», «мій рахунок»,
«перевірити баланс», «покажи рахунок», «залишок на рахунку», «залишок»
«переказати», «відправити», «переказати гроші», «відправити гроші»
«подзвонити», «дзвінок», «подзвонити на номер», «дзвінок на номер»
«з’єднати з контактом», «подзвонити контакту», «дзвінок контакту»
«оператор», «дзвінок оператору», «подзвонити оператору», «з’єднати з
оператором»

Проаналізувавши табл. 1, для реалізації продукційної моделі були виділені такі терми із
множиною значень:
• баланс {рахунок, баланс, залишок, балансу};
• перегляд {перевірити, подивитись, показати, покажи, переглянути, перевір};
• поповнення {поповнити, поповнення};
• відправка {переказати, передати, відправити};
• гроші {гроші, кошти};
• дзвінок {подзвонити, з’єднати, дзвінок, з’єднай, подзвони};
• оператор {оператор, оператора, оператору, оператором};
• номер {номер};
• контакт {(список генерується автоматично на основі телефонної книги)}.
Під час формування продукційних правил використовуються логічні зв’язки «і» та «або». За
формалізації знань зв’язки реалізують операціями логічного множення та додавання відповідно.
Для ідентифікації голосових команд виділено такі правила:
1. Якщо «баланс» і «перегляд» або «баланс», то «перевірка стану рахунку».
2. Якщо «поповнення» і «баланс» або «поповнити» і «рахунок», або «поповнити», або
«поповнення», то «поповнити рахунок».
3. Якщо «відправка» і «гроші», то «переказ другу».
4. Якщо «дзвінок» і «оператор», або «оператор», то «дзвінок оператору».
5. Якщо «дзвінок» і «номер» або «дзвінок», то «дзвінок на номер».
6. Якщо «дзвінок» і «контакт», то «дзвінок контакту телефонної книги».
Для управління виконанням правил застосовується принцип найдовшої умови, який полягає у
виборі продукції, для якої виконалась найдовша умова виконання ядра. Використання цієї стратегії
обґрунтовано тим, що потрібно уникнути істинності ядра продукції 1, коли результатом
розпізнавання є фрази «поповнити рахунок» або «поповнення балансу». Аналогічна ситуація з
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продукцією 5, яка виконається, якщо користувач скаже «дзвінок оператору» або «подзвонити
оператору», або «з’єднати з оператором», або «з’єднати з контактом», або «подзвонити контакту»,
або «дзвінок контакту».
Принцип використання продукційної моделі на прикладі ідентифікації команди «перевірити
рахунок» зображено на рис. 1.

Рис. 1. Ідентифікація команди «Перевірити рахунок»

На вхід продукційна модель отримує фразу «подивитись баланс». Серед бази понять,
вибираються терми «баланс» та «перегляд». Далі відбувається пошук правила. Ядро продукції
набуло значення «істина», яке ідентифікує команду «перевірити рахунок».
3. Процес ідентифікації USSD для операторів стільникового зв’язку
Для забезпечення доступності сервісних додатків для абонентів оператори стільникового зв’язку
використовують так звані USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – запити, які уможливлюють
реалізувати інтерактивну взаємодію будь-якого абонента із доступними наборами сервісів [10]. Запити
від абонента до сервісного центру передаються в режимі коротких повідомлень.
Принцип використання USSD-запитів ілюструє такий приклад. Абонент хоче дізнатись стан
рахунку. Йому потрібно відправити USSD-повідомлення до сервісного центру, щоб викликати
відповідний додаток. Сервісний додаток на сервері має деякий унікальний ідентифікатор. Наприклад,
для оператора мобільного зв’язку «Київстар» такий ідентифікатор має значення «111». Тоді для
абонента, щоб дізнатись стан рахунку, потрібно відправити повідомлення «*111#». Абонент, набравши
таке повідомлення на своєму телефоні, передає його у сервісний центр натисненням на кнопку виклику.
Коли відповідний USSD-додаток був запущений, він, своєю чергою, виконує запит до бази даних для
отримання стану рахунку. Коли дані були отримані, додаток відправляє абоненту відповідь у вигляді
USSD-пакета. У абонента такий USSD-пакет відображається на екрані у вигляді тексту.
Символи «*» та «#» вказують на те, що відбувається незвичайний виклик, а саме: USSD-запит.
Такий механізм роботи дає змогу мінімізувати затримку в часі між запитом та відповіддю,
чого важко досягти за допомогою SMS.
Також потрібно відмітити, що додатки на USSD-сервері можуть бути параметризовані. Тобто
вони можуть приймати від абонента деякі параметри. Наприклад, оператори стільникового зв’язку
використовують такі параметри для переказу коштів чи поповнення рахунку. Для переказу коштів
іншому абоненту параметрами виступає сума та номер іншого абонента. Для реалізації передачі
такого USSD-запиту у мережі «Київстар» достатньо набрати: «*124*сума*номер абонента#».
Для реалізації виконання голосових команд користувача використання USSD-запитів в ОС
Android достатньо написати код:
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_CALL);
intent.setData(Uri.parse("tel:" + USSD));
startActivity(intent).
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Виклик здійснюється шляхом використання уніфікованого ідентифікатора (URI) та виклику
відповідного Activity з дією Intent.ACTION_CALL. Як уніфікований ідентифікатор використовується змінна USSD, яка може мати значення будь-якого запиту.
Існує проблема реалізації різних запитів, оскільки кожен із мобільних операторів використовує свій унікальний USSD-запит для виклику того чи іншого сервісу.
Для вирішення цієї проблеми були проаналізовані запити мобільних операторів MTС, Life та
Djuice, а також розроблений алгоритм, що уможливлює виконувати відповідні запити для
конкретного оператора стільникового зв’язку.
Серед списку команд USSD-запити використовуються для перевірки стану рахунку, поповнення рахунку та переказу коштів. Для різних операторів можна виділити такі USSD-запити (табл. 2).
Таблиця 2
Класифікація USSD-запитів для операторів MTС, life та Djuice
USSD
Оператор
MTС
Life
Djuice

Стан
рахунку
*101#
*111#
*111#

Поповнення рахунку
*100*код ваучера#
*100*код ваучера#
*123*код ваучера#

Переказ коштів
*150*номер телефону*сума#
*111*номер телефону* сума#
*124*сума* номер телефону#

Оскільки реалізація ПЗ для платформи Android передбачає збереження усіх ресурсів у
XML-файлах каталогу «/res/values/», то значення USSD-запитів можна зберігати у вигляді масивів
для відповідного оператора стільникового зв’язку.
Кожен масив реалізується за допомогою відкриваючого та закриваючого тегу <array>.
Значення атрибуту name для масивів вказує на мобільного оператора, а для елементів масиву на
USSD-запит. Відповідно елементи масиву представляє тег <item>. Своєю чергою, тег <resource> дає
змогу системі ідентифікувати, що у цьому файлі містяться саме ресурси для нашого додатка, що в
подальшому надає доступ до таких ресурсів із коду.
Для ідентифікації поточного оператора зв’язку використовується об’єкт класу
TelephonyManager. Клас дає змогу ідентифікувати MCC- та MNC-код для поточного стільникового
оператора. MCC (Mobile Country Code) – дає змогу ідентифікувати код країни мобільного оператора
у мережах GSM, UMTS, CDMA, TETRA, iDEN. А код MNC (Mobile Network Code) – це унікальний
ідентифікатор оператора мобільного зв’язку. В поєднанні MCC та MNC дають можливість легко
ідентифікувати оператора. Оскільки ПЗ розроблялось для стільникових операторів України, то
відповідно код MCC для трьох операторів буде однаковим.
Реалізація ідентифікації поточного стільникового оператора відбувається за допомогою
виклику методу IdentifyOperator(), який має такий вигляд:
public void IdentifyOperator(){
TelephonyManager tMgr =(TelephonyManager)
getApplicationContext().getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
String MCC_MNC_operator_code = tMgr.getSimOperator().toString();
Resources res = getResources();
switch(MCC_MNC_operator_code){
case "25501":
operator_commands = res.getStringArray(R.array.commands_mts
break;
case "25503":
operator_commands = res.getStringArray(R.array.commands_djuice);
break;
case "25506":
operator_commands = res.getStringArray(R.array.commands_life);
break;
}
}
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Метод класу getSimOperator() повертає поєднання значень MCC та MNC для поточного
оператора зв’язку. Наприклад, значення 25501 для оператора «MTC» вказує, що код країни MCC
дорівнює «255», а унікальний ідентифікатор (MNC) для оператора – «01».
Такий підхід доволі зручно використовувати для ідентифікації оператора. Для збільшення
списку підтримуваних операторів зв’язку достатньо знати його унікальний ідентифікатор, а також
список USSD-запитів.
4. Розробка мобільного помічника
Розробка мобільного помічника була розпочата із формулювання функціональних та
нефункціональних вимог.
До функціональних вимог зараховано:
• введення голосової команди;
• ідентифікацію голосових команд: «Перевірити рахунок», «Поповнити рахунок», «Переказ
другу», «Дзвінок оператору», «Дзвінок на номер», «Дзвінок контакту телефонної книги»;
• виконання голосових команд: «Перевірити рахунок», «Поповнити рахунок», «Переказ
другу», «Дзвінок оператору», «Дзвінок на номер», «Дзвінок контакту телефонної книги»;
• можливість повторного введення голосової команди у разі неможливості ідентифікації
голосової команди.
Нефункціональні вимоги:
• розробка ПЗ для ОС Android версії 2.2 та вище;
• ідентифікація та виконання голосових команд для операторів стільникового зв’язку
України: МТС, life, Djuice;
• використання API функцій сервісу Google Voice Search для розпізнавання голосу;
• особливості ПЗ: мова реалізації Java; передбачає 1 вікно для початку введення голосової
команди; інтерфейс вікна складається із елементів: LinearLayout та ImageButton; збереження даних
відбувається за допомогою використання спеціалізованих файлів ресурсів формату XML.
Взаємодія користувача і ПМП передбачає введення голосової команди абонентом, а ПМП,
своєю чергою, виконує відповідну дію. ПМП та сервер Google взаємодіють у режимі «запитвідповідь». Запит містить голосові дані абонента, а відповідь від сервера приходить у вигляді
текстового повідомлення.
Розроблене ПЗ містить такі модулі (рис. 2):
• користувач;
• голосовий інтерфейс користувача;
• продукційну модель.

Рис. 2. Архітектура мобільного помічника
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Голосовий інтерфейс користувача передбачає функції введення голосової команди розпізнавання
та виконання команди. Для введення голосової команди користувач повинен ініціювати виклик
системного додатка SpeechRecognizeActivity. Для цього потрібно натиснути на кнопку “Speak Now”.
Після виклику SpeechRecognizeActivity користувач повинен ввести голосове повідомлення. У цей
момент системний додаток відправить запит до сервера Google, який, своєю чергою, дасть відповідь із
текстовим результатом голосової команди. Якщо нейромережа Google не зможе розпізнати голосової
команди, то системний додаток SpeechRecognizeActivity не дасть текстового результату та повідомить
користувача про помилку і надасть можливість повторного введення команди.
Коли SpeechRecognizeActivity повертає розпізнану голосову команду у вигляді текстового
повідомлення до додатка, то цей результат проходить через побудовану продукційну модель для
ідентифікації голосової команди.
Продукційна модель на основі отриманої фрази, бази знань та сукупності правил формує
певний висновок, що і є результатом процесу ідентифікації команди. Детальніше цей процес можна
розділити на такі кроки:
• вхідна фраза порівнюється із деякою кількістю термів із бази знань, кожен з яких містить
допустимі значення слів для відповідних команд;
• якщо після порівнянь знайшлись збіги, то результати збігів проходять через набір
продукційних правил;
• на основі правил формується висновок (ідентифікована команда).
Якщо продукційна модель не ідентифікує команду, то про це ПЗ повідомить користувача та
надасть можливість повторного ведення команди. В іншому випадку ПЗ спробує виконати
ідентифіковану команду.
Програмна реалізація мобільного помічника виконувалась у середовищі розробки Android
Developer Tools версії 22.0.0-675183 мовою програмування Java.
Тестування розробленого ПЗ проводилось за допомогою використання методики
функціонального тестування на ПМП Huawei U8815 Ascend G300 із операційною системою Android
4.0.3 (Ice Cream Sandwich).
5. Дослідження часових характеристик мобільного помічника
У роботі проаналізовано часові характеристики розробленого мобільного помічника із використанням моделі GOMS, яка дає змогу розрахувати час виконання голосової команди користувача від
моменту виклику розробленого додатка до реалізації виконання на основі додавання усіх часових
інтервалів, що необхідні користувачу на виконання послідовних дій для цієї команди [11].
Оцінювання швидкості роботи проведено за допомогою двох підходів:
• використання моделі GOMS;
• використання секундоміра.
Порівняльний аналіз швидкості виконання команд наведено у табл. 3.
Таблиця 3
Порівняльний аналіз швидкості виконання команд
Підхід

Команда
«Перевірка стану рахунку»
«Поповнення рахунку»
«Переказ другу»
«Дзвінок на номер»
«Дзвінок контакту
телефонної книги»
«Дзвінок оператору»

Модель GOMS
для
для голосового
стандартного
введення, с
введення, с
5,47
6,37
30,17
8,37
10,72
7,37
8,72
8,07
12
6,77
7,52

6,37
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Секундомір

6
25
15
8
20

для
голосового
введення, с
7,1
8
7,43
7,9
7

9

6,9

для стандартного
введення, с

Проаналізувавши табл. 3, можна зробити висновок, що розроблений додаток забезпечує
підвищення швидкодії виконання команди (у 3,6 раза) під час роботи із складеними запитами.
Отриманий результат підтверджує доцільність та актуальність використання розробленого
мобільного помічника.
Висновки
Розпізнавання голосу – один з найперспективніших напрямків в області інформаційних технологій. Можливості голосового управління і спілкування природною мовою найпривабливіші для ринку мобільних систем, про що свідчить поява великої кількості засобів голосового
керування та ІМП.
У роботі запропоновано розв’язувати задачу ідентифікації та виконання голосових команд за
допомогою побудови продукційної моделі та віддаленого розпізнавання голосових команд. Як
наочний приклад, побудовано продукційну модель для ідентифікації голосових команд користувача
до операторів стільникового зв’язку України. Побудовану модель покладено в основу розробки
мобільного помічника для ідентифікації та виконання голосових команд користувачів ПМП на
основі ОС Android, що враховує особливості функціонування сервісних послуг мобільних операторів України. Проведено порівняльний аналіз часових характеристик голосового та стандартного
методу введення команд користувачами ПМП на основі розробленого мобільного помічника, що
дало змогу підвищити швидкодію виконання команд у 3,6 раза.
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Personal Assistant: Siri vs Google”, retrieved from http:// blog.limetreeonline.com, July 2013. 3. Josh Garnier.
“Siri Personal Assistant: A Voice App That Lets You Speak to OpenTable”, retrieved from
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Street Journal, January 2010. 5. Howitt Chuck. "Waterloo startup Maluuba earns funding for voiceactivated software", retrieved from http://www.therecord.com, October 2012. 6. Eliane Fiolet. Sherpa
“Personal Assistant App for Android”, retrived from http://www. ubergizmo.com/, May 2013. 7. Over onehalf of Apple iPhone 4S users satisfied with Siri and 37% want Siri-style voice command for TV. Retrived
from http://www. parksassociates.com, May 2012. 8. http://www.kyivstar.ua/ 9. Brownston, L., Farrell R.,
Kant E. “Programming Expert Systems in OPS5 Reading”, Massachusetts: Addison-Wesley, 1985.
10. "Unstructured Supplementary Services Data (USSD)". retrived from www.telecomspace.com, August,
2010. 11. Schrepp, M., Fischer, P. "GOMS models to evaluate the efficiency of keyboard navigation in web
units". Eminds-International Journal of Human Computer Interaction, Vol. I, No. 2, 33-46. – 2010.

150

УДК 004.052; 004.415.2
В.С. Яковина, Ю.І. Парфенюк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра програмного забезпечення
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Перевірка відповідності вимогам на ранніх стадіях є критичним етапом у процесі
розробки програмного забезпечення (ПЗ). Для перевірки функціональних вимог існує
багато досліджень та рішень, проте для визначення надійності ПЗ на ранніх етапах
розробки немає чітко сформованих підходів. Оскільки виявлення відхилень від вимог на
ранніх етапах дасть змогу уникнути значних витрат для виправлення помилок на пізніших
етапах, необхідно реалізувати можливість визначення показників надійності ПЗ на етапі
збору вимог та раннього проектування системи. Запропоновані підходи оцінювання показників надійності на етапі проектування ПЗ на основі UML-діаграм.
Ключові слова: надійність програмного забезпечення, UML-діаграма, проектування програмного забезпечення, життєвий цикл програмного забезпечення.
Checking compliance to requirements on the early stages is a crucial issue of software
development. There are a number of solutions to check the functional requirements, but there are
no clear approaches to estimate software reliability at early lifecycle stages. Since revealing
deviations from requirements at the early stages allows to avoid substantial amount of costs to
correct errors at the later stages, it is necessary to realize the possibility of evaluation the software
reliability at requirements analysis and system design stages. The approaches to evaluate software
reliability using UML diagrams at software design stage are proposed in this paper.
Key words: software reliability, UML diagram, software design, software lifecycle.
Вступ
Програмне забезпечення (ПЗ) сучасної обчислювальної техніки набуває надзвичайно важливого значення у повсякденному житті. Мобільні пристрої, комп’ютери, системи життєзабезпечення,
системи управління польотами, військові системи – управляються програмним забезпеченням.
Саме тому гостро постає проблема забезпечення відповідного рівня надійності ПЗ.
Для розв’язання задач оцінки та прогнозування надійності сьогодні використовуються
різноманітні підходи та розроблено багато моделей [1], за допомогою яких здійснюється аналіз та
прогнозування надійності ПЗ на різних етапах його розроблення та життєвого циклу, а саме – на
етапах проектування, розроблення, налагодження, перевірки, експлуатації та обслуговування [2].
Оскільки надійність лімітується внесеними дефектами, а вартість виправлення дефекту на
ранніх етапах життєвого циклу є меншою, ніж на пізніших, задача оцінювання та аналізу надійності
на ранніх етапах життєвого циклу є важливою для індустрії створення програмних продуктів,
розв'язання якої дасть можливість оптимізувати витрати на створення ПЗ із заданими показниками
якості. Крім того, аналіз надійності на етапі проектування дасть змогу усунути архітектурні
помилки, виправлення яких є особливо трудомістким, а в деяких випадках – неможливим.
Саме тому розроблення методів і засобів аналізу та прогнозування надійності на ранніх
етапах є надзвичайно актуальним науково-практичним завданням.
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Аналіз літературних джерел
Існуючі моделі аналізу та прогнозування надійності ПЗ поділяються на дві основні групи:
моделі “чорної” (black) та “білої” скриньок (white box).
Дефект у разі програмного забезпечення – це некоректна логіка, некоректна команда чи
невідповідна команда, яка під час виконання може спричинити відмову [1]. Інакше кажучи, дефект –
це джерело відмов, а відмови – це реалізація дефектів. Коли відбувається відмова, їй відповідає
деякий дефект у програмі, але наявність дефекту може не спричиняти відмови і програма ніколи не
вийде з ладу, доки дефектні твердження не будуть виконані. Отже, на відміну від апаратного
забезпечення, статистика відмов ПЗ повинна враховувати сценарії використання та покриття
програмного коду тестами, в іншому ж випадку аналіз надійності ПЗ може призвести до
некоректних результатів, навіть з використанням адекватного математичного апарата.
Для точнішого визначення надійності програмного забезпечення використовуються моделі
“білої” скриньки, адже вони оцінюють внутрішню будову (архітектуру) програмного забезпечення,
тому цей тип моделей називають моделі, побудовані на основі архітектурного підходу. Відповідно до
цього підходу надійність ПЗ розглядається як функція надійності його складових: модулів, компонент,
які можна розробляти та тестувати та досліджувати незалежно від інших, наприклад, клас [3].
Моделі на основі архітектурного підходу розглядають програму як мережу чи граф надійності. Вузлами такої мережі є модулі або підпрограми, а напрямлені дуги відображають послідовність виконання програми по модулях. Отримавши оцінку надійності кожного вузла, надійність
переходів між вузлами, матрицю ймовірностей переходів в мережі та припускаючи незалежність
відмов кожного вузла, можна отримати надійність програми загалом як вирішення проблеми
надійності мережі [1–3].
Загальноприйнятим інженерним засобом, що використовується під час розроблення ПЗ, є
мова UML [4]. На ранніх етапах життєвого циклу використовуються такі засоби UML: діаграма
випадків використання на етапі збору вимог до ПЗ, діаграма класів та діаграма послідовності дій –
на етапі проектування архітектури ПЗ.
UML-діаграма випадків використання призначена для описання функціональних можливостей програмного забезпечення. Існує багато робіт, що розглядають використання інструментарію
UML [5–7], зокрема діаграм випадків використання у задачах оцінювання та прогнозування надійності ПЗ [7].
Для проектування компонент системи та взаємодії між ними використовується UML-діаграма
послідовності дій. Використання цього типу діаграми за аналізу надійності ПЗ було описано у [5], де
був проведений аналіз UML-діаграми послідовності для визначення надійності ПЗ на основі сценаріїв,
компонент, часу зайнятості компоненти та ймовірності відмови під час виконання певного методу.
Постановка задачі
У попередніх роботах [8] показана доцільність використання модифікованої моделі Гокаля [9]
для визначення показників надійності ПЗ. Для проведення аналізу та оцінювання надійності ПЗ з
використанням цієї моделі необхідно отримати такі вхідні дані:
• ймовірність переходу із компоненти у компоненту;
• інтенсивність відмов кожної компоненти;
• очікувана кількість відвідувань відповідної компоненти залежно від перебування у попередніх компонентах;
• початковий вектор ймовірностей;
• час перебування у компоненті залежно від перебування у попередніх компонентах.
Початковий вектор ймовірностей, матрицю ймовірності переходу між компонентами та час
перебування у компоненті можна отримати за допомогою моніторингу роботи ПЗ [10]. Проте немає
розробленого підходу отримання цих вхідних даних на етапі збору вимог та проектування ПЗ.
Отже, метою цієї роботи є розроблення підходу для отримання структури та параметрів
моделі надійності програмного забезпечення марковського типу на ранніх етапах його розроблення
з використанням засобів мови UML.
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Виклад отриманих результатів
Одним із перших етапів життєвого циклу розроблення ПЗ є збір та аналіз вимог. Оскільки
стандартною практикою аналізу вимог до ПЗ є використання мови UML [4], а саме – діаграми випадків
використання, доцільним є використання цього інженерного засобу для аналізу надійності ПЗ, зокрема
для наближеного отримання значень матриці ймовірностей переходів між компонентами.
Оскільки на етапі аналізу вимог наявний мінімальний обсяг інформації і фактично відсутня
архітектура ПЗ, доцільно використати методи системного аналізу [11] для отримання числових
значень параметрів майбутньої системи, зокрема відносної частоти використання певних сценаріїв,
на основі яких можна оцінити значення матриці ймовірностей переходів між компонентами. Проте
існуючі моделі та підходи не передбачають отримання інформації від замовника як основного
експерта, який встановлює вимоги до системи.

Рис. 1. Приклад UML-діаграми випадків використання

Введемо такі позначення [7] (рис. 1): q1 та q2 – ймовірності використання системи
користувачами u1 та u2 відповідно; P11 та P12 – ймовірності, що користувач u1 використовує
функціональні можливості f1 та f2. Імовірності P21 та P22 визначаються аналогічно для користувача
u2. У такому випадку ймовірність виконання випадку використання x обчислюється так:
m

P ( x) =  qi ⋅ Pix ,

(1)

i =1

де m – кількість типів користувачів (акторів).
На основі ймовірностей (або відносних частот) виконання усіх випадків використання можна
оцінити ймовірності виконання компонент ПЗ та переходів між ними. Необхідно пам’ятати, що на
цьому етапі життєвого циклу можна тільки наближено говорити про компоненти ПЗ (а згадані
імовірності отримують апріорно на основі експертних оцінок). Підхід, описаний у [7], потребує
знання числових значень ймовірностей використання системи кожним типом акторів, а також
ймовірностей виконання кожного випадку використання типами користувачів. Проте на цьому
етапі життєвого циклу розробник не має необхідних даних, а для замовника, який, як вже
зазначалось, є основним експертом з випадків використання системи, задача оцінювання таких
ймовірностей виявляється занадто складною. Для усунення цього обмеження запропоновано
використати метод аналізу ієрархій (МАІ), який передбачає декомпозицію задачі та використання
експертом попарних порівнянь [11].
На рис. 2 показано ієрархію для визначення ймовірностей виконання двох випадків
використання двома акторами, які відповідають діаграмі на рис. 1.
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Рис. 2. Ієрархічна структура визначення ймовірності
виконання випадків використання

Відповідно до [12], опитування замовника (експерта) здійснюється у вигляді анкетування за
допомогою попарного порівняння згідно зі шкалою відносної важливості методу аналізу ієрархій.
Опитування передбачає попарне порівняння вузлів рівнів ієрархії. Наприклад, користувачів User1
та User2, а також випадків використання Use Case 1 та Use Case2. Під попарним порівнянням мають
на увазі відносну частоту використання програмного продукту певними акторами та відносну
частоту виконання заданим актором певних сценаріїв використання. На основі анкетування
заповнюється матриця попарних порівнянь, на основі якої здійснюється розрахунок ймовірностей
згідно з методом аналізу ієрархій.
Для спрощення опитування замовника можливе використання модифікації МАІ, яка ґрунтується на порівнянні за стандартами [11]. Для спрощення анкетування можна ввести, наприклад,
стандарти пріоритетів використання: High (H) – високий, Medium (M) – середній та Low (L) –
низький. Під час використання стандартів необхідно у відповідний спосіб змінити ієрархію, увівши
рівень стандартів. Використання подібної системи пріоритетів є поширеною практикою в індустрії
розробки ПЗ під час побудови специфікацій програмних продуктів та аналізу вимог.
Розробляючи архітектуру об’єктно-орієнтованих систем, використовується UML-діаграма
класів (рис. 3). За допомогою діаграми класів здійснюється опис компонент системи, а також
зв’язків між ними.

Рис. 3. UML-діаграма класів

З діаграми класів можна сформувати матрицю ймовірностей переходів між компонентами, а
саме – її структуру, проте необхідно зауважити, що у цьому випадку неможливо отримати
ймовірності переходів та час перебування у компонентах, оскільки така діаграма призначена лише
для розроблення архітектури системи, а не відображення поведінки користувачів.
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Для проектування компонент системи та взаємодії між ними використовується UML-діаграма
послідовності дій. У цій роботі діаграма послідовності дій використовується для оцінки кількості
переходів між компонентами, з яких можна визначити матрицю ймовірності переходів між
компонентами, а також час зайнятості [7] – час перебування у компоненті для обчислення
надійності системи на основі моделі марковського типу [8].
На рис. 4 продемонстровано приклад UML-діаграми послідовності дій із зазначенням
необхідних показників переходів між компонентами та відносного часу перебування у компоненті.

Рис. 4. UML-діаграма послідовності дій

Провівши аналіз розроблених UML-діаграм послідовності дій під час проектування ПЗ
необхідно порахувати сумарну кількість переходів з компоненти у компоненту і сформувати
матрицю переходів між компонентами відповідно до підходу, описаного у [10]. Для визначення
часу перебування у кожній компоненті ПЗ необхідно просумувати час перебування у компоненті.
Як компоненту пропонується використовувати клас, який є основною складовою під час розроблення ПЗ, відповідно до об’єктно-орієнтованого підходу, та може бути незалежно протестований.
Під час переходу між компонентами (класами) виконуються виклики відповідних методів класу,
час перебування у компоненті визначається часом виконання методу.
Для того, щоб отримати матрицю ймовірностей переходів усієї системи, необхідно в
подібний спосіб урахувати усі сценарії використання системи, оскільки діаграма послідовності
зазвичай будується для кожного сценарію використання системи, а імовірність виконання кожного
сценарію можна отримати, наприклад, з (1).
Висновки
На етапі проектування ПЗ важливо мати можливість аналізувати та прогнозувати надійність
ПЗ, адже помилки, допущені на етапі проектування, важко виправляються на подальших етапах
життєвого циклу ПЗ. Саме тому розроблено підхід до визначення надійності на етапі описання
архітектури ПЗ за допомогою UML-діаграм, а саме: діаграми випадків використання, діаграми
класів та діаграми послідовності дій. Використання цих діаграм дає можливість оцінити імовірність
виконання кожного сценарію використання програмної системи, отримати структуру марковської
моделі на основі діаграми класів, та отримати початкову оцінку значень параметрів моделі на
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основі діаграми діяльності для кожного сценарію використання ПЗ. Відповідно до розробленого
підходу, можна оцінити значення елементів матриці ймовірностей переходів між компонентами та
час перебування у кожній компоненті. Ці показники використовуються для обчислення надійності
ПЗ на основі модифікованої моделі Гокаля.
Такий підхід дає можливість визначати та уточнювати матрицю ймовірностей переходів між
компонентами ПЗ та час перебування у компоненті на ранніх етапах життєвого циклу програмного
забезпечення, що повинно скоротити витрати на розроблення ПЗ із заданим ступенем надійності.
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Запропоновано та досліджено метод мережевого кодування у системі залишкових
класів для використання у безпровідних сенсорних мережах. Розроблений метод кодування
забезпечує підвищення загальної пропускної здатності мережі за рахунок вибору взаємно
простих модулів різної розрядності та передавання залишків різними маршрутами.
Ключові слова: мережеве кодування, система залишкових класів.
The article presents and investigates the method of network encoding in the residue
number system for usage in wireless sensor networks. The method of encoding provides
increase of total network bandwidth by choosing coprime digit capacity different modules and
different routes of transmission residues.
Key words: network encoding, residue number system.
Вступ
Останні досягнення в області вбудованих та безпровідних комунікаційних систем є основою для
створення безпровідних сенсорних мереж (БСМ), що складаються з недорогих, малопотужних та
багатофункціональних сенсорних вузлів, невеликих за розміром і здатних передавати повідомлення на
відстань 30–100 м [1]. Основним завданням БСМ є збір даних з розподілених на значній території
сенсорів фізичних параметрів. БСМ ефективно використовують у системах екологічного, технічного та
медичного моніторингу. Однак останнім часом все частіше як джерела інформації в БСМ виступають
аудіо- та відеосенсори, що ставить підвищені вимоги до характеристик цих мереж.
Отже, серед невирішених сьогодні проблем БСМ є збільшення тривалості роботи мережі від
автономного джерела живлення, підвищення загальної пропускної здатності каналів зв’язку та
надійності передавання даних.
1. Аналіз останніх публікацій
Найенергозатратнішою операцією в БСМ є передача даних, яка становить більше 70 % [1].
Зменшення енергозатрат на передачу даних можна досягти за рахунок оброблення даних у
безпровідному вузлі (агрегування даних, стиснення даних). Використання методів стиснення даних
у вузлах БСМ дає змогу значно скоротити обсяги даних, які необхідно передавати, і тим самим
підвищити тривалість роботи мережі.
У [2] показано, що використання пакетів з полем даних максимальної довжини приводить до
значного зменшення кількості службових даних і відповідно до підвищення загальної пропускної
здатності каналів зв’язку БСМ.
Для підвищення загальної пропускної спроможності каналів зв’язку БСМ використовують
методи багатошляхової маршрутизації та мережевого кодування.
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Методи мережевого кодування почали активно розвиватися з робіт Ahlswede R. та Fragouli C.
[3, 4]. Основною проблемою мережевого кодування є вибір методу комбінування пакетів. Сьогодні
мережеве кодування розвивається у двох теоретичних напрямках: лінійного кодування та на основі
китайської теореми про залишки [5–7].
Розроблені методи лінійного мережевого кодування призводять до значного збільшення службових даних у пакеті протоколу і відповідно не можуть бути використані в БСМ, які характеризуються
малими розмірами пакетів і мають обмежену пропускну спроможність каналів зв’язку [5].
На відміну від методів лінійного мережевого кодування, мережеве кодування на основі
китайської теореми про залишки дає змогу зменшити обчислювальні витрати на кодування даних та
обсяги службових даних в протоколах передавання даних [5–7].
У [7] показано переваги мережевого кодування в системі залишкових класів під час передачі
даних «один до багатьох». У [5] запропоновано використовувати множину взаємно простих модулів
для кодування та передавання повідомлень на основі китайської теореми про залишки на прикладі
багатоадресної передачі для топології мережі «метелик». Однак ця схема є надлишковою для БСМ,
оскільки відбувається дублювання залишків по різних маршрутах, що призводить до зменшення
корисної пропускної здатності мережі та збільшення енергозатрат. В БСМ безпровідні вузли
переважно передають виміряні дані на базову станцію, тобто використовується принцип передавання «багато до одного».
Мета роботи – розробити метод мережевого кодування даних на основі системи залишкових
класів для підвищення загальної пропускної зданості каналів зв’язку безпровідних сенсорних мереж.
2. Мережеве кодування на основі системи залишкових класів
Розглянемо приклад мережевого кодування на основі топології мережі показаної на рис. 1.
Нехай потрібно передати повідомлення Х1 і Х2 вузлу S.
X1

X2

A

B
b1,b2

b1, b2

b3,b4

b3,b4

D

C

E
b3, b4

b5, b6

b1, b2

F

G
b3, b4

b1, b2

S
X1

X2

Рис. 1. Передавання залишків за мережевого кодування: схема 1

Вибираємо взаємопрості модулі p1 , p 2 , p3 , p 4 . У вузлі A розділяємо повідомлення X 1
на модулі p1 , p 2 : отримаємо b1 = X 1(mod p1) , b 2 = X 1(mod p 2) . У вузлі B розділяємо
повідомлення X 2 на модулі p3 , p 4 : b3 = X 2(mod p3) , b 4 = X 2(mod p 4) . Отримані залишки
передаємо відповідними маршрутами (рис. 1).
У проміжному вузлі D відбувається об’єднання залишків b1, b 2, b3, b4 за формулою:
n

X =  Bi ⋅ bi (mod R) ,
i
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(1)

де R =

n

R

∏ pi , n – кількість модулів; Bi – базисні числа; Bi = δ i ⋅ mi , δ i = pi , δ i ⋅mi ≡ 1(mod pi ) ;
i =1

mi – коефіцієнт, який знаходиться у межах 0 < mi < pi , і формування нових залишків по модулях
p 2 , p3 :
b5 = X (mod p 2) ;
b6 = X (mod p3)
або

b5 = X (mod p5) ,

де p5 = p 2 ⋅ p3 .
Для передачі повідомлень X 1 , X 2 у мережі (рис. 1) необхідно передати сім пакетів даних
(рис. 2).
Пакет даних складається із залишків та значень взаємопростих модулів і має такий вигляд:
{b1 , b2 ,bi bn | pi , pi +1}.
У вузлі S відбувається об’єднання залишків за формулою (1) та обчислення значень
X 1 = X (mod p1 ⋅ p 2) і X 2 = X (mod p3 ⋅ p 4) .
X1

X2

A

B
pd_1

pd_1

C

pd_2

pd_2

E

D

pd_3

pd_5

pd_4

G

F
pd_6

pd_7

S
X1

X2

Рис. 2. Розподіл пакетів за мережевого кодування для схеми 1

Ця схема кодування має переваги за багатоадресної передачі, однак є надлишковою для
наведеної топології, тобто за передачі «багато до одного».
Автор запропонував новий метод мережевого кодування, за якого отримані залишки b1 , b 2 у
вузлі A передаються різними маршрутами. Наприклад, залишок b1 передається маршрутом
A → C , а b 2 – маршрутом A → D . Аналогічно розподіл залишків відбувається у вузлі B (рис. 3).
X1

X2

A
b1

B
b3

b2

C

b4

D

E
b4

b5

b1

F

G
b4

b1
S
X1

X2

Рис. 3. Передавання залишків за мережевого кодування: схема 2
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За запропонованого розподілу залишків для передачі повідомлень X 1 , X 2 у вузол S
необхідно передати дев’ять пакетів (рис. 4).
X1

X2

A

B
pd_2

pd_1
C

pd_4

pd_3

E

D

pd_7

pd_6

pd_5

F

G
pd_8

pd_9

S
X1

X2

Рис. 4. Розподіл пакетів за мережевого кодування
для схеми 2: pd_i – номер пакета даних

Незважаючи на те, що запропонований метод потребує передачі більшої кількості пакетів,
загальний обсяг даних, які необхідно передати, є меншим через передавання залишків різними
маршрутами. Ще однією перевагою запропонованого методу є можливість рівномірного розподілу
навантаження у мережі. Для цього взаємно прості модулі вибираємо так, щоб по незалежному
(окремому) маршруту (A-С-F-S) та (B-E-G-S) (рис. 3) передавались залишки більшого обсягу, а по
спільному маршруту (D-S) – залишки меншого обсягу.
Зменшити кількість пакетів, аналогічно до схеми на рис. 2, можна за рахунок передавання
першим вузлом одночасно залишків по двох модулях (рис. 5), а на проміжних вузлах ретранслювати тільки оригінальні залишки (які не передавались по інших маршрутах).
X1

X2

A

B
b1,b2

b1, b2

b3,b4

b3,b4

E

D

C

b2, b3

b1

b4
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F
b1

b4

S
X1

X2

Рис. 5. Передавання залишків за мережевого кодування: схема 3

Приклад. Розглянемо приклад кодування повідомлень завдовжки 8 біт, тобто X ∈ [0 255] .

Для передачі залишків виберемо схему, показану на рис. 5. Вибираємо взаємно прості модулі: p1 = 27 ,

p2 = 11 , p3 = 13 , p4 = 23 . Обчислюємо діапазон представлення R = 27 ⋅ 11 ⋅ 13 ⋅ 23 = 88803 . Нехай
X 1 = 225 , X 1 = 125 відповідно залишки по вибраних модулях рівні: b1 = 225(mod 27) = 9 ,
b 2 = 225(mod11) = 5 , b3 = 125(mod13) = 8 , b 4 = 125(mod 23) = 10 .
У вузлі S відбувається об’єднання залишків за формулою (1) (рис. 6). Для цього знаходимо
базисні числа: B1 = 52624 , B2 = 80730 , B3 = 75141 , B4 = 57915 а X S = 15075 .
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X1 = 15075 (mod 23 ⋅13) = 225 ,
X 2 = 15075 (mod11 ⋅ 27) = 125 .

Відповідно:

3. Розрахунок обсягу даних
Враховуючи значні затрати енергії на передачу даних в БСМ, важливою є оцінка обсягу
даних, які необхідно передавати під час використання різних схем мережевого кодування та
ретрансляції пакетів. Оцінку обсягу даних, які необхідно передавати за фіксованої розрядності
повідомлення, проведемо для вищерозглянутих схем мережевого кодування. Нехай джерело
інформації генерує повідомлення розрядністю 32 біт.
X1=225

X2=125

A

B
[9, 5]

[9, 5]

[8,10]

pd_1

D

C
[9] pd_3

F

[8,10]
pd_2
E

pd_5 [10]

pd_4 [5, 8]

pd_6

pd_7

[9]

S
X1=225

G

[10]

X2=125

Рис. 6. Приклад мережевого кодування
з розподілом залишків для схеми 3

Отже, обсяг даних, які необхідно передати з урахуванням ретрансляції пакетів, дорівнює:
– для схеми 1 (рис. 2):
V1 = k ⋅ h ⋅ log 2 pi ⋅ pi +1  ,
де k – кількість повідомлень; h – кількість пакетів, необхідних для передачі повідомлень з вузлів
А, В до вузла S ;
– для схеми 2 (рис. 4):
V2 = k ⋅ h ⋅ log 2 pi  ;
– для схеми 3 (рис. 6):
V3 = k ⋅ ((h − 3) ⋅ log 2 pi  + (h − 4) ⋅ log 2 pi ⋅ pi +1 ) .

Рис. 7. Залежність обсягу даних від кількості повідомлень
за різних схем кодування:
V1 – схема рис. 2; V2 – схема рис. 4; V3 – схема рис. 5
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Як бачимо з рис. 7, запропонована схема мережевого кодування (рис. 6) для передачі
повідомлень вузлами А, В на станцію S потребує передавання, з врахуванням ретрансляції пакетів
на 50 % меншого обсягу даних порівняно зі схемою на рис. 2, і на 25 % меншого обсягу даних
порівняно зі схемою на рис. 4.
4. Оцінка загальної пропускної спроможності мережі
Розглянемо безпровідну сенсорну мережу із t = 50 вузлів. Швидкість передавання даних за
стандартом IEEE 802.15.4 дорівнює 250 кбіт/с. Нехай джерело інформації формує цілі числа X , де
log 2 X max  = 32 біт, • – заокруглення до більшого цілого. Для кожного вузла мережі виберемо
два взаємно прості модулі з умови X max < p i ⋅ p j . Модулі для одного вузла мережі виберемо різної
розрядності:

log 2 p i  = 22 біт

і

log 2 p i +1  = 11

біт. Необхідна кількість модулів становить

n = 2 ⋅ t . Наприклад, набір взаємно простих модулів для двох вузлів мережі має вигляд [2106421,
2039], [2029, 2116799], для перших 10 вузлів мережі (таблиця).
Набір взаємно простих модулів для 10 вузлів мережі
№ вузла

p1

p2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2106421
2116799
2118889
2129389
2135743
2144269
2148583
2150713
2155057
2161553

2039
2029
2027
2017
2011
2003
1999
1997
1993
1987

log 2 p1* p 2
32,000008
32,000006
32,000010
32,000003
32,000004
32,000001
32,000020
32,000002
32,000021
32,000013

Загальну пропускну спроможність мережі розрахуємо для схем мережевого кодування
(1)–(3), показаних на рис. 1, 3 і 5.
Час передавання повідомлень для схеми кодування 1 (рис. 1) дорівнює

T1 = t11 + t12 + t13 + t14 + t15 ,
де t11 =

log 2 b1 + log 2 b2
C

(2)

– час передавання повідомлень вузлом А: (A → C, A → D); t12 – час

передавання повідомлень вузлом B: (B → D, B → E), t12 = t11 ; t13 – час передавання повідомлень
вузлом С: (C → F), вузлом D: (D→S), вузлом E: (E→G); t14 – час передавання повідомлень вузлом

F: (F → S); t15 – час передавання повідомлень вузлом G: (G → S).
Враховуючи, що довжина повідомлень однакова, час передавання повідомлень дорівнюватиме

T1 = 5 ⋅ t11 .
Час розраховано з врахуванням паралельної передачі пакетів між вузлами C → F, D → S, E → G.
Час передавання повідомлень для схеми кодування на рис. 3 дорівнює

T2 = t 21 + t 22 + t 23 + t 24 + t 25 ,
де t 21 =

t 22

log 2 b1

(3)

– час передавання повідомлень вузлом А: (A → C) і вузлом В (B →D);

C
log
b
2
=  2  – час передавання повідомлень вузлом A: (A → D) і вузлом B (B → E);
C
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log b 2 + log b3
t 23 =  2   2  – час передавання повідомлень вузлом С: (C → F), D(D→S), E(E→G);
C
t 24 – час передавання повідомлень вузлом F: (F → S), t 24 = t 21 ; t 25 – час передавання повідомлень
вузлом G: (G → S), t 24 = t 22 .
Враховуючи, що пакети між вузлами C → F, D → S, E → G передаються паралельно,
приймаємо за t 23 час передавання пакетів (C → F, D→S, E → G). Для цієї схеми кодування
вибираємо час передавання більшого за розмірами пакета по маршруту (D → S).
Час передавання повідомлень для схеми на рис. 5 дорівнює

T3 = t31 + t32 + t33 + t34 + t35 ,
де t31 =

log 2 b1 + log 2 b2
C

(4)

– час передавання повідомлень вузлом А: (A → C, A → D); t32 – час

передавання повідомлень вузлом В: (B → D, B → E); t 33 =

log 2 b2 + log 2 b3
C

повідомлень вузлом С: (C → F), вузлом D: (D→S), вузлом E: (E → G); t34 =
вання повідомлень вузлом F: (F → S); t35 =

log 2 b4
C

– час передавання

log 2 b1
C

– час переда-

– час передавання повідомлень вузлом G: (G → S).

Оскільки пакети між вузлами C → F, D → S, E → G передаються паралельно, приймаємо за

t 33

час передавання пакетів по маршруту (D→S).

Загальна пропускна спроможність мережі з урахуванням тільки часу передачі повідомлень
між вузлами для розглянутих схем кодування дорівнює

C=

V
(біт/с),
T

де V – обсяг повідомлення; T – загальний час передавання повідомлень за мережевого кодування і
паралельної передачі повідомлень між вузлами.
На основі проведеного розрахунку часу передавання повідомлень формули (2)–(4) побудовано залежності загальної пропускної здатності мережі від розміру повідомлення 8 – 64 біт (рис. 8).

Рис. 8. Залежність загальної пропускної спроможності мережі
від розміру повідомлень для різних схем мережевого кодування:
С1 – для схеми кодування, показаної на рис. 1;
С2 – для схеми кодування, показаної на рис. 3;
С3 – для схеми кодування, показаної на рис. 5;
С21 – для схеми кодування, показаної на рис. 3
за вибору модулів різної розрядності
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Як бачимо з рис. 8, найвищу пропускну спроможність мережі (С21) забезпечує схема, в якій
залишки передаються по окремих маршрутах, при цьому взаємно прості модулі вибрані різної
розрядності, тому розрядність залишків, які передаються спільним маршрутом, приблизно дорівнює
розрядності залишків по окремих маршрутах.

Висновок
Розроблений метод мережевого кодування на основі системи залишкових класів забезпечує
зменшення обсягу даних на 50 %, з урахуванням ретрансляції пакетів, які необхідні для
відновлення повідомлень. Запропонований спосіб вибору взаємно простих модулів, за якого модулі
вибираються різної розрядності, тому розрядність залишків, які передаються спільним маршрутом
приблизно дорівнює розрядності залишків на окремих маршрутах. Цей метод мережевого
кодування підвищує загальну пропускну спроможність мережі приблизно на 60 %.
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INJECTION FRONT INTERPOLATION
IN REAL SCALE GROUTING MODELS
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Виконана числова перевірка того, що невизначеністю у кінцевому положенні
фронту нагнітання, зумовленою невизначеністю у виборі методу інтерполювання
фронту нагнітання на кожному часовому шарі, можна знехтувати, оцінюючи похибку
методу розрахунку цього положення у моделі промислової цементації ґрунту. Результати
числових експериментів вказують на те, що криволінійна сітка, на якій виконується
розрахунок, має хаотичні розміщення своїх вузлів на деяких часових шарах і що це не
призводить до істотного спотворення кінцевого положення фронту нагнітання.
Ключові слова: фронт нагнітання, інтерполювання, цементація ґрунту.
It is checked numerically that the uncertainty in the final injection front position due to
uncertainty in the choice of the method of the injection front interpolation on every time layer
can be neglected in the estimation of the truncation error of the calculation of this position in
the framework of the real scale grouting model. Results of numerical experiments indicate that
the curvilinear grid this calculation is performed on has chaotic dispositions of its nodes in
space on some time layers and that it does not give rise to significant final injection front
position distortion.
Key words: injection front, interpolation, scale grouting model.
Introduction
Strengthening a soft ground must precede the tunnel construction in it to have enough time for
installing needed support. Permeation grouting is a technique widely used for this soil reinforcement [1]. It
consists in injecting into a soil a cement grout at a constant pressure or a constant pumping rate. Grouting
is rather costly and time consuming. Its regime is determined by cement concentration distribution
evolution [2]. Therefore, a calculation of this evolution using mathematical modeling is important.
There are a lot of papers, for instance [2–4], in which a standard laboratory test is modeled to shed
light on various issues of the mathematical description of cement grout propagation in a porous medium. In
this test a cement grout is injected at a constant pumping rate in the base of a vertical tube opened at the
top and filled with water saturated sand. The problem set ups [5–7] correspond to in situ grouting. The
continuum grouting models [2–7] can be referred to the class of problems about pollution propagation, and
the formulations of these models take advantage of different sets of assumptions that simplify the system
containing the porous medium and the infiltrate. Specifically, in [3, 4, 6, 7] the ground skeleton is regarded
as absolutely rigid while in [2, 5] it is assumed to be deformable. In [7] the hydromechanical dispersion
and diffusion are neglected. In [3, 6] it is assumed that cement particles are large enough to be trapped by
small pore throats; conversely in [2, 5, 7] it is assumed and that they are much smaller than pore throats
and that they deposit over pore throats and pore bodies. Demchuk [4] assumes that cement particles can not
be trapped by pore throats and that they do not deposit over pore throats and pore bodies. Demchuk [8, 9]
neglects peculiarities of grout propagation in a porous medium and describes the real scale grouting by the
model that belongs to the class of problems with free moving boundaries. In [8, 10] the continuum real
scale grouting models of this type are presented. However, Demchuk [11] shows that the continuum
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approach was not properly adopted in them and modifies numerical modeling [8], [10] to guarantee the
appropriateness of applying this approach. A comparison of model calculations with measurements verifies
the set of assumptions used in the model formulation. The amount of information it provides depends on
values of uncertainties in the compared quantities [4]. In the models [2–7] the sought functions contain
high gradient regions which positions change as time goes and are not known in advance. Therefore, to
estimate truncation errors of calculations in the frameworks of these models one is supposed to conduct the
analysis of numerical solutions [4]. The main drawback of the models [2, 3, 5–7] is that calculations in
their frameworks require significant computer resources. Demchuk [4] explains this by the fact that each
one of these models is a system of differential equations in partial derivatives with initial and boundary
conditions that do not conform to each other and presents the standard laboratory test model that does not
have this drawback. Demchuk and Saiyouri [12] describe the method of a realization of the uncertainty
uniformity principle in calculations in the framework of the model [4]. It should be noted that the
curvilinear grid Demchuk [11] performs calculations on can have chaotic disposition of its nodes in space
on some time layers [9]. However, Demchuk [11] checks numerically that this fact does not give rise to
inconsistencies between results of these calculations. Hence, the finite difference schemes according to
which Demchuk [11] performs calculations are conditionally stable. Therefore, round off errors of these
calculations are negligible. Demchuk [11] estimates the truncation errors of the final injection front
position calculations using the assumption that contributions of uncertainties in these positions due to
uncertainties in the choices of methods of injection front interpolations on every time layer to these errors
are negligible. The goal of this work is to check this assumption numerically.
Numerical modeling of a real scale cement grout injection in a dry soil
In this work we consider four problem set ups [11]. In the cases of set ups # 1 and # 3, we assume
that a long trench is made under an injector foundation. Its width is 2 ⋅ r0 , and its depth is h 0 . The

astringent infiltrate is injected in this trench at the constant pressure p 0 (see Figure 1 (a)). In set ups # 2
and # 4 we have a round bore-hole instead of the trench and assume that other conditions are the same. Its
radius is r0 , and its depth is h 0 . In the first two set ups the ground skeleton is regarded as absolutely rigid,
while in the last two ones it is assumed to be deformable. In each case, the injection front (the curve Γ4 on
Figure 1 (a)) is a free surface and its evolution in time and space needs to be found.
Demchuk [11] divides continuum real scale grouting models that belong to the class of problems
with free moving boundaries into two types. In the models of the first type at each moment of time t
Demchuk [11] performs numerical modeling in the curvilinear quadrangle [13] G (t ) bounded on Figure 1
(a) by Γi where i = 1,4 . In this modeling on every time layer the domain G is covered with the scanty
curvilinear grid and the truncation error of the numerical calculation of the final injection front position is
estimated on the basis of the analysis of the numerical solutions. In this analysis the measure of a difference
between two splines f1 (y ) and f 2 (y ) that interpolate final injection front positions is estimated as

ε = max f1 (y ) − f 2 (y )
y∈[0, L ]

{

y 2 + (f1 (y ))2 .

(1)

}

In Eq. (1) L = max y1max , y max
where y1max and y max
are the smallest positive ordinates that satisfy
2
2

(

)

(

)

f1 y1max = 0 and f 2 y max
= 0 . In the models of this type that correspond to set ups # 3 and # 4 the
2
truncation error is approximately equal to the uncertainty in the final injection front position due to
finiteness of increments of the above mentioned curvilinear grid. Each model of the second type
corresponds either to set up # 3 or to set up # 4. Since information about injection front motion spreads
with the aid of sound waves quickly faded due to the friction between the soil and the infiltrate, in models

~

of this type Demchuk [8] assumes that the curve Γ3 in the domain G and the moment of time t 0 starting
from which piezometric head in points of this curve does not depend upon time can be chosen. In models
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of this type numerical modeling is performed in G (t ) if t ≤ t 0 . However, if t > t 0 , it is performed in the

~

~

curvilinear quadrangle G (t ) bounded on Figure 1 (a) by Γi where i = 1,3 and the curve Γ4 . In each one

~

of these models, the curve Γ3 divides the respective domain G (t 0 ) approximately in half; and Demchuk
[11] chooses the moment of time t 0 to make the uncertainty in the final injection front position due to
finiteness of increments of the curvilinear grid and the measure of the difference between the final
injection front position and the one calculated in the framework of the respective model of the first type
calculated according to Eq. (1) to be as small as possible. Since Demchuk [11] assumes that contributions
of uncertainties in final free surface positions due to uncertainties in the choices of methods of injection
front interpolations on every time layer to the truncation errors are negligible, the fact that the moment of
time t 0 can be chosen as described in each case Demchuk [11] considers verifies this assumption. The

~

shapes of G (t ) and G (t ) are complicated. Therefore, Demchuk [11] seeks the numerical solutions
employing the finite difference method with a usage of numerical conformal mapping. In this method on
every time layer the algorithm of numerical finding of the conformal change of variables

x = x (ξ, η, t ), y = y(ξ, η, t )

(2)

that maps the curvilinear quadrangle in which the numerical modeling is performed on the parametric
rectangle R (t ) depicted on Figure 1 (b) is used [9]. In this algorithm it is assumed that on every time layer

R (t ) is covered with a uniform grid. The transformation defined by Eqs. (2) maps the nodes of this grid

into the nodes of the curvilinear grid. The above mentioned finding consists in the determination of
positions of these curvilinear grid nodes in space. Demchuk [9] finds the Cartesian coordinates of these
positions solving the algebraic equation system that in the general case has the infinite number of solutions.
Therefore, on some time layers this algorithm can generate the curvilinear grids with chaotic node
dispositions. Demchuk [11] performs calculations on scanty grids. Therefore, approximation errors of the final
injection front position calculations in the frameworks of the models [11] are significant. For each one of these
models Demchuk [11] checks numerically the following assumptions. On every time layer within the

а

b

~

Fig. 1 (a): The curvilinear quadrangles G (t ) and G (t ) ; (b) The parametric rectangle R(t)

limits of the approximation error the injection front can be treated as a plot of the single-valued function
x = f (y ) which all derivatives up to the second order are continuous (hypothesis # 1). All angles at the
apices of the curvilinear quadrangle in which the numerical modeling is performed are right within the
limits of the approximation error (hypothesis # 2). The chaos in space dispositions of nodes of this grid on some
time layers does not cause a significant distortion of the final injection front position (hypothesis # 3).
Free surface interpolation
Let us assume that we know the values of the interpolated function f y p in the nodal points y p

( )

where p = 0, n lying on the segment [a , b ] on which the injection front is interpolated. In what follows
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[A], [B], [A~ ] , and [B~] denote such the vectors [A] = (y0 , y1,, yn ) , [B] = (f (y 0 ), f (y1 ), , f (y n )) ,
[A~] = (~y 0 , ~y1 ,, ~y n ) where ~yi = y 0 + y n − y n−i , i = 0, n , [B~] = (f (y n ), f (y n-1 ), , f (y 0 )) .
According to hypothesis # 2 f ′(a ) = 0 , f ′(b ) = − N where N is a sufficiently large positive number.
Remark 1. According to hypothesis # 2 the derivative of the function f (y ) at y = 0 equals zero
within the approximation error limits (see Figure 1 (a)). From the symmetry considerations we can
conclude that the values of the function f (y ) in the vicinity of the point y = 0 are distorted due to gravity.
If k and m are non-negative integers such that 0 ≤ k ≤ n − m , then we can introduce such the

), f (y k +1 ), , f (y k +m )) ,
[Yk(m) ] = (y k , y k +1 , , y k+m ) ,
[~Fk(m) ] = (f (y n−k ), f (y n−k−1 ),, f (y n−k−m )) ,
[Y~k(m) ] = (~yk , ~yk+1 ,, ~yk+m )
where

[F ] = (f (y
(m)
k

notations

k

( [ ] [ ]) denotes the interpolation

~y = y + y − y , and i = 0, n . In what follows P y, F (m) , Y (m)
m
i
0
n
n −i
k
k

polynomial [14] constructed using the values of the interpolation function f (y k ) , f (y k +1 ) ,  , f (y k + m )

in the nodes y k , y k +1 ,  , y k + m . Noting that Demchuk [11] calculates the unit vector normal to the free

[ ] = [A] , in what follows we assume that
(n )

surface at every nodal point on every time layer and that Y0

0 < s ≤ n − 1 . If interpolation nodes are arranged in the order of increasing
(a = y 0 < y1 < . < y n = b ) , then we determine the piece-wise polynomial local spline

ϕ(y, s, j, [A ], [B]) where j is an integer and 0 ≤ j ≤ s which all derivatives up to the order s are

continuous on the segment [a , b ] as follows

( [ ] [ ])
( [ ][

 Ps y, F (s) , Y (s) when y 0 ≤ y ≤ y j ,
0
0

(s
+
1)
(s+1)
Q
when y ∈ [y k , y k +1 ]
2s +1, j y, Fk − j , Yk − j
,
ϕ(y, s, j, [A ], [B]) = 
where k = j, j + 1,  , n + j − s − 1,

(s)
(s)
Ps y, Fn −s , Yn −s when y n + j−s ≤ y ≤ y n

( [

(s +1)

][

])

(3)

( [ ] [ ])

(s +1)

where Q 2s+1, j y, Fk − j , Yk − j
following equations

]) is a polynomial of a degree not greater than 2 ⋅ s + 1 determined by the

( [

][

d m Q 2s+1, j y, Fk(s−+j1) , Yk(s−+j1)

])

dy m

( [

][

d m Q 2s+1, j y, Fk(s−+j1) , Yk(s−+j1)
dy m

=

( [ ] [ ])

d m Ps y, Fk(s−)j , Yk(s)− j
dy m

y= y k

])

=

( [

][

d m Ps y, Fk(s−)j+1 , Yk(s)− j+1

y = y k +1

dy m

,

(4)

,

(5)

y= yk

])
y = y k +1

where k = j, n + j − s − 1 , m = 0, s .
Theorem 1. There is one and only one polynomial of degree not greater than 2 ⋅ s + 1 that satisfies
Eqs. (4) and (5).
Proof. Rabenkii [14] proves this theorem assuming that j = 0, s − 1 . The fact that j ≠ s is not used
in that proof. Therefore, this theorem also holds if j = s .
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Theorem 2. If f ( y) is a polynomial of a degree not greater than s , then the function

ϕ(y, s, j, [A ], [B]) determined by Eq. (3) coincides with this polynomial.
Proof. If j > 0 and y 0 ≤ y ≤ y j , then due to the uniqueness of the interpolation polynomial

( [ ] [ ])

ϕ(y, s, j, [A ], [B]) = Ps y, F0(s) , Y0(s) = f (y ) . If j < s and y n + j−s ≤ y ≤ y n , then due to the uniqueness

( [ ] [ ])

(s)
of the interpolation polynomial ϕ(y, s, j, [A ], [B]) = Ps y, Fn(s)
−s , Yn −s = f (y ) . Let us prove that

ϕ(y, s, j, [A ], [B]) = f (y ) when y k ≤ y ≤ y k +1 where k = j, j + 1,  , n + j − s − 1 . Due to the

( [ ] [ ]) ( [ ] [ ])
], [Y ]) in Eqs. (4) and (5), then these equations will hold.
(y, [F ], [Y ]) = f (y) . The theorem is proved.

uniqueness of the interpolation polynomial Ps y, Fk − j , Yk − j = Ps y, Fk − j+1 , Yk − j+1 = f (y ) . If we
(s )

( [

substitute f (y ) for Q 2s+1, j y, Fk − j

(s +1)

(s)

(s )

(s)

(s +1)
k− j

(s +1)
k− j

Therefore, according to Theorem 1 Q 2s+1, j

(s +1)
k− j

Theorem 3. If the function ϕ(y, s, j, [A ], [B]) is determined by Eq. (3), then its value in the

( )

interpolation node y p coincides with the value of the interpolated function in this node f y p where

p = 0, n and ∂ s ϕ(y, s, j, [A ], [B]) ∂y s is continuous on the segment [a , b] .
Proof. Since 0 < s ≤ n − 1 , 0 ≤ j ≤ s , the theorem will be proven if we prove it for such the values

of j: j = 0 , 0 < j < s , and j = s . Firstly, we consider the case j = 0 . In this case, according to Eq. (3) if

( [

] [Y ]); and if

where

p = n − s, n ,

y ∈ [y k , y k +1 ] where k = 0, n − s − 1 , then ϕ(y, s, 0, [A ], [B]) = Q 2s+1,0 y, Fk(s+1) ,

( [ ] [ ])

(s +1)
k

y ∈ [y n −s , y n ] , then ϕ(y, s, 0, [A], [B]) = Ps y, Fn(s)−s , Yn(s)−s . Therefore, ∂ s ϕ(y, s, 0, [A ], [B]) ∂y s is
continues

on

the

(

segment

) ( )

ϕ y p , s, 0, [A ], [B] = f y p . If

[y n −s , y n ] ;

and

k = 0, n − s − 1 ,

then

y = yp

if

from

Eqs.

(4),

(5)

it

then

follows

that

ϕ(y k , s, 0, [A ], [B]) = f (y k ) and that ∂ s ϕ(y, s,0, [A ], [B]) ∂y s is continues on the segment [a , b] . In the

[

]

( [ ] [ ]) ; if
(y, [F ], [Y ]); and if

case 0 < j < s , according to Eq. (3) if y ∈ y 0 , y j , then ϕ(y, s, j, [A ], [B]) = Ps y, F0 , Y0
(s)

y ∈ [y k , y k +1 ] where k = j, n + j − s − 1 , then ϕ(y, s, j, [A ], [B]) = Q 2s+1, j

[

( [ ] [ ])

]

(s +1)
k− j

(s)

(s +1)
k− j

y ∈ y n + j−s , y n , then ϕ(y, s, j, [A], [B]) = Ps y, Fn(s)−s , Yn(s)−s . Therefore, ∂ s ϕ(y, s, j, [A ], [B]) ∂y s is

[y 0 , y j ) ∪ (y n + j−s , y n ] and if y = y p where p = 0, j, n + j - s, n , then
ϕ(y p , s, j, [A ], [B]) = f (y p ) . If k = j, n + j − s − 1 , then from Eqs. (4), (5) it follows that ϕ(y k , s, j,

continuous

on

[A], [B]) = f (y k )

and that ∂ s ϕ(y, s, j, [A ], [B]) ∂y s is continuous on the segment [a , b ] . In the case

( [ ] [ ])
(y, [F ], [Y ]). Therefore,

j = s , according to Eq. (3) if y ∈ [y 0 , y s ] , then ϕ(y, s, s, [A ], [B]) = Ps y, F0(s) , Y0(s) ; and if

y ∈ [y k , y k +1 ] where k = s, n − 1 , then ϕ(y, s, s, [A ], [B]) = Q 2s+1,0
∂ s ϕ(y, s, s, [A], [B]) ∂y s

(

is

continues

on

) ( )

[y 0 , y s ]

and

if

(s +1)
k− j

y = yp

(s +1)
k− j

where

p = 0, s , then

ϕ y p , s, s, [A ], [B] = f y p . If k = s, n − 1 , then from Eqs. (4), (5) it follows that ϕ(y k , s, s, [A ],

[B]) = f (y k ) , ϕ(y n , s, s, [A], [B]) = f (y n ) ,
segment [a , b ] . The theorem is proved.

and that ∂ s ϕ(y, s, s, [A ], [B]) ∂y s is continues on the
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In what follows unless otherwise specified we assume that n > 5 .
Definition 1. The spline ϕ(y, s, j, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point y = a (the

point y = b ) if the following holds. If y ∈ [y 0 , y s ] (y ∈ [y n −s , y n ]) , then ϕ(y, s, j, [A ], [B]) does not

depend on y s +i +1 and f (y s +i +1 ) ( y i and f (y i ) ) where i = 0, n − s − 1 .

Remark 2. From Eq. (3) it follows that if y ∈ [y 0 , y 3 ] (y ∈ [y n −3 , y n ]) , then for each integer j such

(

)

that 0 ≤ j ≤ 3 ϕ(y, 3, j, [A ], [B]) depends only on y , y i , and f (y i ) where i = 0,6 − j i = n − 3 − j, n .
Thus, according to Definition 1 the spline ϕ(y, 3, 3, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point

y = a while the spline ϕ(y, 3, 0, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point y = b . From
Definition 1 and Theorem 2 it follows that in the general case the splines ϕ(y, 3, j, [A], [B]) where
j = 0,2 are not strongly local in the vicinity of the point y = a while the splines ϕ(y, 3, j, [A], [B]) where

j = 1,3 are not strongly local in the vicinity of the point y = b .
It is convenient to introduce such the change of variables

~y = a + b − y

(6)

and such the numbering of the points in which the interpolation nodes are mapped by it

~y = a + b − y ,
p
n −p

(7)

~

y ) in the following way
where p = 0, n . We determine the function f (~
~~
f ( y ) = f (a + b − ~y ) .
Theorem 4. The following equalities hold

(8)

[ ] [ ])

(

~ ~
ϕ(y, 1, 1, [A ], [B]) = ϕ ~y, 1, 0, A , B ,
~ ~
~ ~
ϕ(y, 2, 2, [A ], [B]) = ϕ ~y, 2, 0, A , B , ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) = ϕ ~y, 2, 1, A , B .

[ ] [ ])

(

Proof.

If

y k ≤ y ≤ y k +1

~y
~ ~
n − k −1 ≤ y ≤ y n − k

[ ] [ ])

(

(9)
(10)

k = 0, n − 1 , then according to Eqs. (6) and (7)
. From Eqs. (6) and (7) it follows that y − y = ~
y
−~
y where p = 0, n . From Eqs.
where

( ) (

n −p

p

)

~
(7) and (8) it follows that f ~
y p = f y n −p where p = 0, n . From Eq. (7) it follows that
~y − ~y = y
k
r
n −r − y n − k where k = 0, n , r = 0, n . Therefore, from the explicit form of an interpolation
polynomial [14] it follows that

( [

][

]) (

[

][

~
~
Ps y, Fk(s−)s+1 , Yk(s)−s+1 = Ps a + b − y, Fn(s−)k −1 , Yn(s−)k −1

])

(11)

where k = s − 1, n − 1 and s = 1,2 .
From Eqs. (4)–(7) it follows that

( [

][

~
~
d m Q 2s+1, js ~
y, Fp(s−+j1) , Yp(s−+j1)
s

s

d~y m

( [

][

d~y m

=

( [ ][

~
~
d m Ps ~
y, Fp(s)
, Yp(s−)j
−j
s

s

])

=

s

( [
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s

][

d~
ym

,

(12)

~y = ~
yp

~
~
d m Ps ~
y, Fp(s)
, Yp(s−)j +1
− j +1

~
y = ~yp +1

])

d~
ym

~
y =~yp

~
~
d m Q 2s+1, js ~y, Fp(s−+j1) , Yp(s−+j1)
s

])

s

])

(13)
~y = ~
y p +1

( [

][

])

~
~
where s = 1,2 , m = 0, s , j1 = 0 , j2 = 0,1 , p = js , n + js − 1 − s . Q 2s +1, js ~
y, Fp(−s+j1) , Yp(s−+j1) is a
s
s
~
polynomial of degree not greater than 2 ⋅ s + 1 with respect to y and the change of variables determined

[~ ] [~ ])

(

(s +1)

(s+1)

by Eq. (6) is linear. Therefore, Q 2s +1, js a + b − y, Fp − j , Yp − j
is a polynomial of degree not greater
s
s
than 2 ⋅ s + 1 with respect to y. If k = n − p − 1 , then from Eqs. (11)–(13) it follows that

( [

][

~
~
d m Q 2s+1, js ~y, Fn(s−+k1−)1− j , Yn(s−+k1−)1− j
s

s

])

dy m

( [

][

~
~
d m Q 2s+1, js ~y, Fn(s−+k1−)1− j , Yn(s−+k1−)1− j
s

s

dy m

=
y= y k

])

=

( [

][

d m Ps y, Fk(s)−s+ j , Yk(s−)s+ j
s

s

dy m

( [

][

d m Ps y, Fk(s)−s+ j +1 , Yk(s−)s+ j +1
s

s

dy m

y = y k +1

])

])

,

(14)

,

(15)

y=yk

y = y k +1

where ~
y is calculated according to Eq. (6), s = 1,2 , m = 0, s , j1 = 0 , j 2 = 0,1 , k = s − js , n − 1 − js .
From Eqs. (4)–(6), (14), (15), and Theorem 1 it follows that

([

][

])

[

(

][

])

~
~
Q 2s+1,s− js y, Fk(s++j1)−s , Yk(s++j1)−s = Q 2s+1, js a + b − y, Fn(s−+k1−)1− j , Yn(s−+k1−)1− j ,
s

s

s

s

(16)

where s = 1,2 , m = 0, s , j1 = 0 , j2 = 0,1 , k = s − js , n − 1 − js . From Eqs. (3), (11), and (16) it follows
that Eqs. (9) and (10) hold. The theorem is proved.

[

If y ∈ y p−1 , y p
cubic polynomial

] where p = 1, n , then the non-local spline g(y, m, [A], [B]) where m = 1,4 is a
(

)

(

m
g(y, m, [A ], [B]) = a p + b m
p y − y p −1 + c p y − y p −1

)2 + d mp (y − y p−1 )3 ,

(17)

where

(

)

a p = f y p−1 ,

dm
p

=

bm
p

m
cm
p +1 − c p

(

3 ⋅ y p − y p−1

)

=

( ) (

f y p − f y p−1
y p − y p−1

, bm
n =

) − 2 ⋅ c mp (y p − y p−1 ) − c mp+1 (y p − y p−1 ) ,
3

3

3 (f (y n ) − f (y n −1 )) y n − y n −1 m D m
cn −
−
,
2
y n − y n −1
2
2

3
m
m
dm
n = (f (y n ) − f (y n −1 )) (y n − y n −1 ) − b n (y n − y n −1 ) − c n (y n − y n −1 ) .
2

( [

][

)
(m)
In the second equation of Eqs. (19) D m = dPm y, Fn( m
− m , Yn − m

]) dy

y=yn

(18)

(19)

(20)

. In Eqs. (18) and in the first

equation of Eqs. (19) p = 1, n . c m
p where p = 1, n that enter Eq. (17) satisfy the following equation system

2h1c1m + h1c m
2 = 3 ⋅ (f (y1 ) − f (y 0 )) h 1 − 3 ⋅ C m ,

(21)

 f (y i +1 ) − f (y i ) f (y i ) − f (y i −1 ) 
 ,
−
h i ⋅ c im + 2 ⋅ (h i + h i +1 ) ⋅ c im+1 + h i +1 ⋅ c im+ 2 = 3
h i +1
hi



(22)

h n −1 m
h 
3 f (y n ) − f (y n −1 ) f (y n −1 ) − f (y n −2 ) D m
2
⋅ c n −1 +  h n −1 + n  ⋅ c m
−
−
, (23)
n = ⋅
3
2 
2
hn
h n −1
2
3
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which solution can be found by the Thomas algorithm. In Eq. (22) i = 1, n − 2 and in Eq. (21)

( [ ] [ ]) dy

C m = dPm y, F0(m) , Y0(m)

y = y0

. In the reference [15] it is shown that

∂g(y, m, [A ], [B]) ∂y y = y = C m , ∂g(y, m, [A ], [B]) ∂y y= y = D m ,
0

(

(24)

n

) ( )

g y p , m, [A ], [B] = f y p where p = 0, n ; if y ∈ [a , b] , then ∂ 2 g(y, m, [A ], [B]) ∂y 2 is continuous.
Remark 3. On every time layer Demchuk [11] covers the parametric rectangle R (t ) depicted on

Figure 1 (b) with a uniform grid. Substituting coordinates of nodes of this grid for ξ and η in Eqs. (2), we
obtain the coordinates of curvilinear grid nodes. The ratio of sides a curvilinear grid cell is the conformal
mapping invariant (the parameter M (t ) on Figure 1 (b)) [13], and the above mentioned number N is
rather large. Therefore, injection front interpolation nodes are situated in the vicinity of the point E
depicted on Figure 1 (a) more compactly than in the rest of the segment OE . Hence, the probability of a
chaotic disposition of nodes situated in the vicinity of the point E is higher than that of other interpolation
nodes. It results in possible distortion of the injection front stronger in the vicinity of the point E than in
other parts of the segment OE. For simplicity, in what follows we assume that this possible distortion is not
negligible only in the vicinity of the point E.
In what follows if y i +1 < y i where 0 ≤ i ≤ n − 1 , then [y i , y i +1 ] = o/ . We interpolate the free
surface on every time layer by functions determined in the following way. Under condition y ≥ y n or
conditions
y ∈ [y n −1 , y n ]
and
y ∉ [y k , y k +1 ]
where
k = 0, n − 2

(1)
(1)
ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) = P1 y, Fn −1 , Yn −1 otherwise if y ∈ y k min , y k min +1 where k min is the smallest

under

( [ ] [ ])

[

0≤k ≤n−2
and
y ∈ [y k , y k +1 ] , then

otherwise
ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) = Q 3, 0 y, F0(2) , Y0(2) .

k
such
integer numbers

(2)
(2)
ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) = Q 3, 0 y, Fk , Yk

between

( [ ][
min

min

]

that

])

( [ ] [ ])

Under condition y ≥ y n or under conditions y ∈ [y n −1 , y n ] and y ∉ [y k , y k +1 ] where k = 0, n − 2

( [ ][


ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) = P2 y, Fn( 2−)2 , Yn(2)
−2

]) otherwise if

[

y ∉ [y 0 , y1 ] and y ∈ y k min , y k min +1

]

where

k min is the smallest between integer numbers k such that 1 ≤ k ≤ n − 2 and y ∈ [y k , y k +1 ] , then

ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) = Q 5, 1 y, Fk(3) −1 , Yk(3) −1 otherwise

( [

][

min

min

])

( [ ] [ ])


ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) = P2 y, F0( 2) , Y0(2) .

(25)

If y ≥ y n or if for any integer k such that 0 ≤ k ≤ n − 3 y ∉ [y k , y k +1 ] and y ∈ [y n −2 , y n −1 ] or if for
k such that 0 ≤ k ≤ n − 2
y ∉ [y k , y k +1 ] and y ∈ [y n −1 , y n ] , then
any integer

( [ ][


ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) = P y, Fn( 2−)2 , Yn(2)
−2

]) otherwise if y < y

n

[

]

and y ∈ y k min , y k min +1 where k min is

the smallest between the integer numbers k such that 0 ≤ k ≤ n − 3 and y ∈ [y k , y k +1 ] , then

( [ ][


ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) = Q 5,0 y, Fk(3) , Yk(3)
min

min

]) otherwise ϕ (y, 2, 0, [A], [B]) = Q (y, [F ], [Y ]).
5, 0

(3)
0

(3)
0



From Eqs. (3), (9), (10) and these definitions of the functions ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) and


ϕ(y, 2, j, [A ], [B]) where j = 0,1 it follows that if the interpolation nodes are arranged in the increasing
order, then

(

[ ] [ ])

~ ~

ϕ a + b − y, 1, 0, A , B = ϕ(y, 1, 1, [A ], [B]) ,

ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) = ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) ,
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(26)
(27)

[ ] [B~]) = ϕ(y, 2, 2, [A], [B]) ,
[ ] [B~]) = ϕ(y, 2, 1, [A], [B]) ,

(
(

~

ϕ a + b − y, 2, 0, A ,
~

ϕ a + b − y, 2, 1, A ,

(28)
(29)



ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) = ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]), ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) = ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) ,

(30)

Theorem 5. If interpolation nodes are distributed chaotically, then in the general case

(

[ ] [ ])

~ ~


ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) ≠ ϕ a + b − y, 2, 1, A , B .
Proof. To prove the theorem let us consider the following example. Let us assume that n = 5 ,

a = 0 , b = 2 , h = 0.4 , y 0 = 0 , y i = (i + 1) ⋅ h , i = 1,3 , y 4 = h , y 5 = 2 , f (y ) = (y − 2) + e 2 − e y
where 0 ≤ y ≤ 2 . According to Eq. (7) ~
y 0 = 0 , ~y1 = 2 − h , ~y i = 2 − (6 − i ) ⋅ h where i = 2,4 , ~y 5 = 2 .
y = 2 − 3h 2 . Since y ≤ y ≤ y and ~y ≤ ~y ≤ ~
y , from Eq.
If y = 3h 2 , then according to Eq. (6) ~
0

1

0

1

(25) and an explicit form of an interpolation polynomial [14] it follows that

( [ ] [ ])
~ ~
~
~

ϕ(~y, 2, 1, [A ], [B]) = P (~y, [F ], [Y ]) ≈ 4.32 ,


ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) = P2 y, F0(2) , Y0(2) ≈ 4.19 ,
(2)
0

2



(31)

(2)
0



(32)

[~ ] [~ ])

(

From Eqs. (31) and (32) it follows that in the general case ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) ≠ ϕ a + b − y, 2, 1, A , B .
The theorem is proved.
Remark 4. Here we assume that the interpolation nodes are arranged in the order of increasing. From
Eq. (3) it follows that if y ∈ [y 0 , y 2 ] (y ∈ [y n −2 , y n ]) , then for each integer j such that 0 ≤ j ≤ 2

(

)

ϕ(y, 2, j, [A ], [B]) depends only on y , y i , and f (y i ) where i = 0,4 − j i = n − 2 − j, n . Thus,
according to Definition 1 ϕ(y, 2, 2, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point y = a while
ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point y = b . From Definition 1 and Theorem 2 it
follows that in the general case ϕ(y, 2, j, [A ], [B]) where j = 0,1 are not strongly local in the vicinity of the
point y = a while ϕ(y, 2, j, [A ], [B]) where j = 1,2 are not strongly local in the vicinity of the point y = b .

Remark 5. Here we assume that the interpolation nodes are arranged in the order of increasing. From
Eq. (3) it follows that if y ∈ [y 0 , y1 ] (y ∈ [y n −1 , y n ]) , then for each integer j such that 0 ≤ j ≤ 1

(

)

ϕ(y, 1, j, [A ], [B]) depends only on y , y i , and f (y i ) where i = 0,2 − j i = n − 1 − j, n . Thus,
according to Definition 1 ϕ(y, 1, 1, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point y = a while
ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point y = b . From Definition 1 and Theorem 2 it
follows that in the general case ϕ(y, 1, 1, [A ], [B]) is not strongly local in the vicinity of the point y = b
while ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) is not strongly local in the vicinity of the point y = a .
Remark 6. It follows from Eqs. (4)–(6) and Theorem 1 that the splines ϕ(y, s, j, [A ], [B]) where

s = 1, n − 1 and j = 0, s at any point of the interpolation segment depend on values of the interpolated

function in no more than s + 2 nodes. As for the splines g(y, m, [A ], [B]) where m = 1,4 , from Eqs.
(17)–(23) it follows that in the general case at any point of the interpolation segment these splines depend
on values of the interpolated function in all nodal points.
m
m
Assuming that a p , b m
p , c p , and d p where p = 1, n and m = 1,4 are calculated according to Eqs.
(18)–(23), we can interpolate the free surface on every time layer by functions defined as follows.
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Under condition y > y n or under conditions y ∈ [y n −1 , y n ] and y ∉ [y k , y k +1 ] where


2
3
m
m
g(y, m, [A ], [B]) = a n + b m
otherwise if
n (y − y n −1 ) + c n (y − y n −1 ) + d n (y − y n −1 )
~
y ≤ y n and y ∈ y ~k −1 , y ~k where k is the smallest between such the integer numbers k that

2
~ y − y~
~ y − y~
1 ≤ k ≤ n − 1 and y ∈ [y k −1 , y k ] , then g(y, m, [A ], [B]) = a ~k + b m
+ cm
+
k
k −1
k
k −1

3
2
3
+ dm
otherwise g(y, m, [A ], [B]) = a 1 + b1m (y − y 0 ) + c1m (y − y 0 ) + d1m (y − y 0 ) . If
~ y − y~
k −1
k

y ≥ y n −1 , then ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) = P3 y, Fn(3−)3 , Yn(3−)3 otherwise if y > y 2 and y ∈ y ~k , y ~k +1 where
~
k is the smallest between such the integer numbers k that 2 ≤ k ≤ n − 2 and y ∈ [y k , y k +1 ] , then


ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) = Q 7, 2 y, F~( 4) , Y~( 4) otherwise ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) = P3 y, F0(3) , Y0(3) .
k = 0, n − 2

[

(

]

(

)

)

( [ ] [ ])

( [ ][
k −2

k −2

(

)

[

])

]

( [ ] [ ])





From Eqs. (3), (17), and the definitions of the functions ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) and g(y, m, [A ], [B])
given above where m = 1,4 it follows that if the interpolation nodes are arranged in the order of increasing

(a = y 0 < y1 <  < y n

= b ) , then the following equalities hold


ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) = ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]), g(y, m, [A ], [B]) = g(y, m, [A ], [B]) .

(33)
Results of numerical experiments. We take the values of input parameters from [10], [11] for the
first two set ups and from [8], [11] for the last two ones. They correspond to real scale grouting. In what
follows analyzing numerical solutions we estimate the value of the measure of a difference between two
splines f1 (y ) and f 2 (y ) that interpolate final injection front positions according to Eq. (1). Demchuk [11]
presents results of 10 calculations of final injection front positions. Calculations # 1 and # 2 are performed
in the frameworks of models of the first type and correspond to set ups # 1 and # 2 respectively.
Calculations # 3 and # 4 are performed in the frameworks of models of the first type and correspond to set
up # 3 as well as to respectively the cases of the most rigid deformable soil and the softest one.
Calculations # 5 and # 6 are performed in the frameworks of models of the first type and correspond to set
up # 4 as well as to respectively the cases of the most rigid deformable soil and the softest one. In their
turn, calculations # 7 and # 8 are performed in the framework of models of the second type and correspond
to set up # 3 and respectively the cases of the most rigid deformable soil and the softest one. Finally,
calculations # 9 and # 10 are performed in the frameworks of models of the second type and correspond to
set up # 4 and respectively the cases of the most rigid soil and the softest one. In Table 1 ε i is the
estimation of the truncation error of calculation # i where i = 1,10 Demchuk [11] obtains neglecting the
contributions of the uncertainties in the final injection front position due to uncertainties in the choice of
the method of free surface interpolation on every time layer. Performing calculations Demchuk [11] uses

the function ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) to interpolate the free surface on every time layer.
Table 1
Measures of the difference between the final injection front position we obtain interpolating the free
surface on every time layer by different functions and the respective ones Demchuk [11] obtains
i

εi , %

δ i(1,0) , %

δ i(1,1) , %

δ i (0.7 ) , %

δ i (0.002) , %

~ε (0.002) , %
i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3.2
5.5
5.4
5.5
7.4
7.1
4.2
4.2
4.7
4.3

25.5
19.7
36.8
36.3
28.19
28.43
31.89
31.87
20.8
21.8

15.0
9.94
31.5
30.7
36.93
36.71
18.43
18.23
25.9
26.6

2.98
5.02
12.00
11.26
2.57
2.28
6.16
3.67
4.43
3.58

0.05
0.02
0.66
0.59
0.10
0.08
0.28
0.15
0.01
0.01

3.20
5.50
5.44
5.53
7.40
7.10
4.21
4.20
4.70
4.30
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Numerical verification of the assumption that we can neglect the uncertainty in the final injection
front position due to the uncertainty in the choice of the method of free surface interpolation on every time
layer, estimating the truncation error of calculation # i where i = 1,10 , is presented in section 2. To find
additional one in what follows we will conduct an analysis of numerical solutions having in mind that this
assumption is correct. If we do not arrive at any inconsistency, we will have the new numerical verification
of this assumption. The aim of this analysis is to find the function for the interpolation of the free surface
on every time layer as good as the one that coincides with ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) when nodes are arranged in
the increasing order. As candidates we consider functions using which we can obtain final injection front
position in all ten cases we consider. Results of numerical calculations indicate that we can not obtain the
final injection front position in at least 5 out of ten calculations defined above interpolating the free surface





(

[~ ] [~ ])

on every time layer by one of the following functions: ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) , ϕ a + b − y, 2, 0, A , B ,



ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) , g(y, m, [A ], [B]) where m = 2,4 and in calculations # 1 and # 2 interpolating the

injection front on every time layer by the function g(y, 1, [A ], [B]) . It can be explained by the following:
1. According to Remark 4 the spline ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) is strongly local in the vicinity of the point E

and in the general case the spline ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) is not strongly local in this vicinity.
Therefore, from Eqs. (30) it follows that our failure to obtain the final injection front position in at
least 5 out of ten calculations defined above interpolating the free surface on every time layer by

ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) indicate that the possible distortions of the free surface mentioned in Remark 3
do occur. Hence, the curvilinear grids these calculations performed on do have chaotic dispositions
of their nodes on some time layers. It provides the possible explanation of our numerical result

regarding not considering the function ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) as the candidate to be the needed
function. In what follows we assume that the possible distortion of the free surface mentioned in
Remark 3 occurs in each calculation we perform.

2. According to Remark 1 the function which plot is the free surface is distorted in the vicinity of the
point O. The spline ϕ(y, 2, 2, [A ], [B]) is strongly local in this vicinity while in the general case

the spline ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) is not (see Remark 4). It follows from Eq. (28) and the first equation
of Eqs. (30) that the distortion of the function which plot is the free surface in the vicinity of the



[~ ] [~ ]) than

(

point O is stronger when the injection front is interpolated by ϕ a + b − y, 2, 0, A , B



when it is interpolated by ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) . This observation verifies the validity of our



(

[~ ] [~ ])

numerical result regarding not considering the function ϕ a + b − y, 2, 0, A , B as the candidate
to be the needed function.
3. According to Remark # 2 the spline ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) is not strongly local in the vicinities of the
points O and E. Therefore, it is unlikely that the distortions of the free surface in the vicinities of
the points O and E cause our failure to obtain the final injection front positions in some of above
mentioned 10 cases when we interpolate the free surface on every time layer by the function

ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) . It follows from Eqs. (3)–(5) and Theorem 1 that the spline ϕ(y, s, j, [A ], [B])

where 0 < s ≤ n − 1 and 0 ≤ j ≤ s is fully determined by interpolation polynomials of the order
s . The sensitivity of an interpolation polynomial to the errors in the values of the interpolated
function in the interpolation nodes increases with the increase in its degree. Riabenkii [14] states
that the interpolation polynomials of degree greater than 3 are really used in practice due to this
effect. Therefore, the first equation of Eqs. (33), the first equation of Eqs. (30), and the fact that the

sensitivities of the splines ϕ(y, 3, j, [A ], [B]) where j = 0,3 to the errors in the values of the
interpolated function in interpolation nodes are likely to be higher than that of the spline
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ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) suggest ignoring the consideration of not only the function ϕ(y, 3, 2, [A ], [B])
but also any function that in the case of the interpolation node arrangement in the increasing order

coincides with one of splines ϕ(y, s, j, [A ], [B]) where s ≥ 3 and j = 0, s as candidates to be the
needed function.
4. From Remarks 1, 3, and 6, the second equation of Eqs. (33), and the first equation of Eqs. (30) it



follows that it is likely that the function ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) better interpolates the injection front

on parts of the interpolation segment not situated in the vicinity of the point O or in the vicinity of



the point E than g(y, m, [A ], [B]) where m = 1,4 do. This observation verifies the validity of our



numerical results regarding not considering the functions g(y, m, [A ], [B]) where m = 1,4 as
candidates to be the needed function.



As mentioned above the function g(y, 1, [A ], [B]) performs better interpolating the free surface on every
time

layer

than

each

one

of

the

functions:


ϕ(y, 2, 0, [A ], [B]) ,

[ ] [ ])

(

~ ~

ϕ a + b − y, 2, 0, A , B ,



ϕ(y, 3, 2, [A ], [B]) , g(y, m, [A ], [B]) where m = 2,4 . Since according to Riabenkii [14] the spline

ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) is the most interesting for practical applications, there is a temptation to consider the


function α ⋅ g (y, 1, [A ], [B]) + (1 − α ) ⋅ ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) where 0 ≤ α ≤ 1 as the candidate to be the
needed function. If we perform calculation # i of the final injection front positions, interpolating the free

[ ] [ ])

(

~ ~


ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) , ϕ a + b − y, 1, 0, A , B ,
~ ~



ϕ a + b − y, 2, 1, A , B , and α ⋅ g(y, 1, [A ], [B]) + (1 − α ) ⋅ ϕ{y, 2, 1, [A ], [B]) , then the measure of the

surface on every time layer by the functions

[ ] [ ])

(

difference between each one of these positions and the respective position Demchuk [11] obtains we

(1,0 )

(1,1)

(2,1)

respectively denote as δ i , δ i , δ i , and δ i (α ) where i = 1,10 . In calculation # 1 we can not obtain
the final injection front position interpolating the free surface on every time layer by the function



0.8 ⋅ g(y, 1, [A ], [B]) + 0.2 ⋅ ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) . We obtain that δ i( 2,1) ≤ 0.01 % where i = 1,10 and the
(1,0 )

values of δ i

(1,1)

, δi

, and δ i (α ) where i = 1,10 presented in Table 1. Since on every time layer



Demchuk [11] interpolates the free surface by the function ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) , from Eq. (29) and the first
equation of Eqs. (30) it follows that we can not estimate the uncertainty in the final injection front position
obtained in calculation # i due to the uncertainty in the choice of the method of free surface interpolation

(2, 1) where i = 1,10 . Since δ (0.7 ) < δ (1, 1) and δ (0.7 ) < δ (1, 0 ) where i = 1,10 ,
i
i
i
i


we can assert that it is better to use the function 0.7 ⋅ g (y, 1, [A ], [B]) + 0.3 ⋅ ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) than either
~ ~


ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) or ϕ a + b − y, 1, 0, A , B to interpolate the free surface on every time layer. Using
on every time layer as δ i

(

[ ] [ ])

Eqs. (26), (27), Remarks # 1, 3, and 5 we conclude that it is likely that the free surface is more distorted in

the vicinities of the points O and E when it is interpolated by the function ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) or

(

[ ] [ ])

~ ~

ϕ a + b − y, 1, 0, A , B
than
when
it
is
interpolated
by
the
function


0.7 ⋅ g(y, 1, [A ], [B]) + 0.3 ⋅ ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) . This conclusion verifies the validity of our numerical
~ ~


results regarding not considering functions ϕ(y, 1, 0, [A ], [B]) and ϕ a + b − y, 1, 0, A , B as candidates

(

[ ] [ ])

to be the needed function. From Table 1 it follows that δ 3 (0.7 ) ≈ δ 4 (0.7 ) , δ 3 (0.7 ) 2 > δ i (0.7 ) , and

δ 4 (0.7 ) 2 > δ i (0.7 ) where i = 1,2,5,10 . Total truncation error of the numerical calculation is estimated
as square root of the sum of squares of errors from different sources [16]. Therefore, to find the needed
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function on the segment [0, 0.7 ] we will find the value of α at which ~
εi (α ) − ε i < 0.1 where

~ε (α ) =
i

(δ i (α ))2 + (ε i )2

and i = 3,4 . In Table 2 we present values of δ i (α ) and ~
εi (α ) where i = 3,4

[0, 0.7]. It follows from Table 2 that the function


α ⋅ g(y, 1, [A ], [B]) + (1 − α ) ⋅ ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) can be used for the interpolation of the free surface on

at different values of α from the segment

every time layer only if 0 ≤ α ≤ 0.002 . Since δ 3 (0.7 ) 2 > δ i (0.7 ) and δ 4 (0.7 ) 2 > δ i (0.7 ) where

i = 1,2,5,10 , we should expect that ~εi (0.002) − ε i < 0.1 where ~εi (0.002) =

(δ i (0.002))2 + (ε i )2

and

i = 1,2,5,10 . In Table 1 we present the values of δ i (0.002) and ~εi (0.002) where i = 1,10 . It follows
εi (0.002) − ε i < 0.1 where i = 1,10 . Since there is no inconsistency in the presented
from Table 1 that ~

εi (0.002) can be used as an estimation of the truncation error of calculation # i where i = 1,10 .
analysis, ~
Demchuk [11] checks numerically hypothesis # 3 formulated in section 2 for all ten calculations.
From the data presented in Table 1 it follows that δ i
<< ~εi (0.002 ) where i = 1,10 . From Eq. (29), the
first equation of Eqs. (30), and Theorem 5 it follows that this fact gives the new numerical verification of
hypothesis # 3 (see section 2).
( 2,1)

Table 2

εi (α ) ≈ ε i where i = 3,4
Determination of the value of α at which ~
α

δ 3 (α ) , %

δ 4 (α ) , %

~ε (α ) , %
3

~ε (α ) , %
4

0.5
0.3
0.03
0.01
0.007
0.005
0.002

14.17
14.77
6.36
2.83
2.09
1.55
0.66

13.44
14.06
5.87
2.56
1.88
1.39
0.59

15.16
15.73
8.34
6.10
5.79
5.62
5.44

14.52
15.10
8.04
6.07
5.81
5.67
5.53

Conclusion. In this work we conduct the analysis of the results of the final injection front position
calculations in the frameworks of real scale grouting models in which the injection front is the free surface,
using the assumption that we can neglect the uncertainty in the final injection front position due to the
uncertainty in the choice of the method of free surface interpolation on every time layer estimating the
truncation error of each one of these calculations. Since we have not arrived at any inconsistency, this
analysis provides numerical verification of this assumption. We perform calculations on curvilinear grids
that on some time layers can have chaotic dispositions of their nodes. We show that if such the dispositions
of the nodes occur, then they give rise to the distortion of the injection front in the vicinity of the point E
shown on Figure 1 (a). Two important numerical observations are the following

1. Demchuk [11] obtains the final injection front position in ten different cases interpolating the

injection front on every time layer by the function ϕ(y, 2, 1, [A ], [B]) .
2. Between these cases there are the ones in which we can not obtain the final injection front position



(

[~ ] [~ ])

interpolating the free surface on every time layer by the function ϕ a + b − y, 2, 0, A , B .
From Eqs. (30) and Remarks 3 and 4 it follows that these numerical observations indicate that the chaotic
dispositions of the curvilinear grid nodes do occur on some time layers in some of these cases. In the above
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mentioned analysis we estimate the measure of the difference between two final injection front positions
according to Eq. (1). In each calculation considered in this paper if we interpolate the free surface on every
time layer by functions that in the case of arrangement of interpolation nodes in the increasing orders
coincide, then the measure of the difference between respective final injection front positions is much
smaller than the respective truncation error. This fact provides the verification of the hypothesis that the
chaos in a space distribution of nodes of the curvilinear grid on some time layers does not cause a
significant distortion of the final injection front position.
We will compare results of real scale permeation grouting model calculations with field observations.
1. Moretrench. Grouting methods. New York, 2010. 2. Bouchelaghem F., Vulliet L. Mathematical
and numerical filtration-advection-dispersion model of miscible grout propagation in saturated porous
media // Int. J. Numer. Anal. Geomech. – 2001. – 25(12). – P. 1195–1227. 3. Chupin O., Saiyouri N., and
Hicher P.-Y. The effects of filtration on the injection of cement-based grouts in sand columns // Trans.
Porous. Med. – 2008. – 72(2). – P. 227–240. 4. Demchuk M. B. A model of a cement grout injection in a
saturated porous medium with boundary conditions conforming to initial ones // Scientific notes of
NaUKMA. – 2011. – 125. – P. 46–51. 5. Bouchelaghem F. Two large scale injection experiments and
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