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К ТЕОРИИ E -ПЛОСКОСТНОГО ВОЛНОВОДНОГО
ТРАНСФОРМАТОРА С ОСЕВОЙ СИММЕТРИЕЙ N-ГО ПОРЯДКА

Рассмотрена задача рассеяния волн в осесимметричном E -плоскостном соединении N
одинаковых прямоугольных волноводов. Дано строгое обоснование предложенной ранее
математической модели  узла, которая учитывает свойства его геометрии и использует
тригонометрические разложения искомого поля, полученные с помощью метода
произведения областей. Для 63 ≤≤ N  показано, что для почти всех значений частотного
параметра каждая из N  бесконечных систем линейных уравнений, к которым приводит
развитый подход,  разрешима единственным образом в пространстве последовательностей
1l . Доказано, что эти решения могут быть найдены методом редукции, сходящимся по
норме названного пространства.

Ключевые слова: волноводные неоднородности, метод произведения областей,
матрично-операторные уравнения.

ВВЕДЕНИЕ

Анализу E-плоскостных структур различными мето-
дами посвящены работы большого числа авторов (см.,
например, [1]–[4] и их библиографию). Одной из целей
подобных исследований является построение адекватных
и строго обоснованных математических моделей, кото-
рые обеспечивали бы точный и достоверный расчет ха-
рактеристик волноводных узлов при изучении их свойств
или при использовании этих объектов в качестве авто-
номных блоков в системах автоматизированного проек-
тирования устройств СВЧ и КВЧ.

В работе [4] была предложена электродинамическая
модель соединения N  одинаковых волноводов (размера

ba × ), которое имеет вращательную симметрию N -го по-
рядка относительно оси Oz , перпендикулярной плоскости
соединения (см. рис. 1). Отличительной особенностью мо-
дели является способ построения искомой компоненты
магнитного поля zH  внутри соединительной полости Ω,
основывающийся на методе произведения областей [5].
Используемые тригонометрические ряды позволяют из-
бежать появления специальных функций и дают возмож-
ность выполнить аналитически все математические опера-
ции, предшествующие решению бесконечных систем ли-

нейных уравнений (БСЛУ), которым удовлетворяют коэф-
фициенты разложений. Численный алгоритм был прове-
рен на тестовых задачах и показал свою эффективность как
при 63 ≤≤ N , так и при большем числе соединяемых вол-
новодов. Однако формальное его обоснование не было
дано. Настоящая работа заполняет этот пробел для

63 ≤≤ N . Подобно [6] и [7] возникающие БСЛУ рассмат-
риваются в качестве операторных уравнений в простран-

стве последовательностей { }
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+∞<== ∑
∞

=0
1 ||:

n
nn ssl s .

Выбранное множество значений N охватывает практичес-
ки все устройства, которые встречаются в приложениях и
имеют указанную геометрию.

Статья организована следующим образом. В первом
разделе конспективно (следуя [4]) изложен вывод БСЛУ,
к которым сводится граничная задача, а также рассмат-
ривается вопрос единственности их решений. В двух пос-
ледующих разделах изучаются свойства матриц систем,
устанавливается разрешимость соответствующих опера-
торных уравнений, анализируется возможность исполь-
зования метода редукции. В заключении сформулиро-
ваны основные результаты работы.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-1
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Рис. 1.  Геометрия задачи

 СВЕДЕНИЕ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ К БСЛУ.
ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ

Требуется найти поле рассеянное конфигурацией
при ее возбуждении со стороны первого плеча волной

10TE  единичной амплитуды. Известно (см., например [1]),

что после исключения временного множителя tie ω  и за-
висимости от z  задача такого типа сводится к нахожде-
нию некоторой функции ),( yxu , которая должна удов-
летворять двумерному уравнению Гельмгольца, одно-
родным граничным условиям Неймана на контуре узла,
условиям сопряжения в апертурах ),1( NjS j =  соеди-
нительной полости, условиям излучения в волноводах и
условию конечности энергии, запасенной в любой огра-
ниченной подобласти. Аналогичная граничная задача
возникает и при анализе структур, имеющих другой фи-
зический смысл (например, соединений полосковых ли-
ний передачи [8] или акустических волноводов [9]). Су-
ществует единственное ее решение для всех значений
частоты 0>ω  за исключением некоторого счетногоо
множества точек [10]. Ниже предполагается, что ω не
является элементом этого множества (в частности, не
совпадает ни с одной из частот отсечки собственных волн
волноводов).

Представим вектор T

N

I )0,,0,1( …=  (T-транспонирова-

ние) амплитуд волн основного типа, падающих на соеди-
нение со всех возможных направлений, суммой N  век-
торов, каждый из которых описывает возбуждающее
поле, обладающее некоторым типом осевой симметрии:

,
11

Nj

j

N

k

jk

N
e

I
=

==
∑

⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

=   ,)1( kji
jk ee β−=

1,2)1( 2 −=
π

−=β i
N

kk . (1)

В силу линейности уравнения Гельмгольца функцию
u можно записать в виде суперпозиции

∑
=

=
N

k

kuu
1

)(
 (2)

его решений )(ku , отвечающих отдельным слагаемым в
(1). Основываясь на свойствах симметричных соедине-
ний [11] и используя косинус-разложение решения урав-
нения Гельмгольца в выпукло многоугольной области
[5], величины )(ku  можно представить в виде

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
ϕ+= ∑

∞

=

γ−γ

0

)()( )(1 0

n

x
jn

k
n

x
jk

k
j

jnj eyAe
N

eu ,  Nj ,1= , (3)

∑
=

=
N

j

k
C

jk
C uu

1

)()()(
, 

jnx
jn

n

k
njk

k
C

j eyBeu γ∞

=
ϕ= ∑ )(

0

)()()(
. (4)

Здесь )()( kk
j uu ≡  при 0>jx  и by j <<0 , )()( kk

C uu ≡

при Ω∈),( yx , 
b
yn

y j
jn

π
=ϕ cos)( , ( ) 22 χ−π=γ bnn ,

( )200
2 aπ−μεω=χ , 0ε   и 0μ  – электрическая и маг-

нитная постоянные, )(k
nA  и )(k

nB  – искомые коэффициен-
ты разложения. Представления (3) обеспечивают выпол-
нение граничных условий на стенках волноводов и усло-
вий излучения. Можно показать, что система функций

{ } ∞==

==
γϕ

nNj

nj
x

jn
jney

,

0,1
)( , по которым разлагается )(k

Cu , ли-

нейно независима за исключением некоторого счетно-
го множества точек значений ω. Такие точки также ис-
ключаются из рассмотрения.

Из условия непрерывности тангенциальных состав-
ляющих полей в апертурах соединительной полости сле-
дует

−=+=
=

0
)(

0
)(

1
11 x

k
Cx

k uu , 
−=+=

∂

∂
=

∂
∂

01

)(

01

)(
1

11 x

k
C

x

k

x
u

x
u

,

),0(1 by ∈ . (5)

Так как углы при ребрах конфигурации меньше π2 ,
то из требования конечности энергии, запасенной в ог-
раниченной подобласти, вытекает (см., например, [12]),
что нормальные производные, входящие в (5), могут
иметь на интервале ),0(1 by ∈  лишь квадратично интег-
рируемые особенности. Использование условий (5) по-

зволяет свести (см. [4]) задачи нахождения )(ku ( Nk ,1= )
к решению N  независимых парных БСЛУ

∑
∞

=
+=+δ

0

)()()()(
0

1

n

k
n

k
mn

k
m

k
mm BcBA

N , ∞= ,0m , (6)
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∑
∞

=
+=−δ

0

)()()()(
0

1

n

k
n

k
mn

k
m

k
mm BdBA

N , ∞= ,0m , (7)

где

∑
=

=
N

j

j
mnjk

k
mn Jec

2

)()( , ∑
=

=
N

j

j
mnjk

k
mn Ked

2

)()( , (8)

1
0

1
0

)( )()(2

1

dyyey
be

J
b

m
x

x
jn

m

j
mn

jn∫ ϕ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ϕ=

=

γ
, (9)

1
0

1
01

)( )()(2

1

dyyey
xbe

K
b

m
x

x
jn

mm

j
mn

jn∫ ϕ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ϕ

∂
∂

γ
=

=

γ
, (10)

mme 01 δ+=  и m0δ  – символ Кронекера, причем

  )()2()()2( )1(,)1( l
mn

nmlN
mn

l
mn

nmlN
mn KKJJ ++−++− −=−=  (11)

при 121 +<< Nl .
Вне соединительной полости условие конечности

энергии в ограниченной области будет выполняться,

если вектор-столбец { })()( k
n

k A=A  удовлетворяет усло-

вию { }
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

+∞<+==∈ ∑
∞

=1

22
02

)( |||:|
~

n
nn

k nsssl sA [13].

В соединительной полости мы усилим это требование,
наложив его на каждую из функций )()( k

C
j u  в отдельнос-

ти, что приводит к { } 2
)()( ~

lB k
n

k ∈=B . Более того, мы пред-

положим, что 21
)()( ~

, llkk ⊂∈BA . Существование соот-

ветствующих последовательностей )()( , kk BA  следует из
устанавливаемой ниже разрешимости БСЛУ, порождае-
мых граничными условиями.

Матричное уравнение (6) образовано путем прирав-
нивания коэффициентов разложения величин, входящих
в левые и правые части первого из равенств (5), по фун-
кциям { }∞

=ϕ 01)( nn y . Если 1
)()( , lkk ∈BA  то разложения

)( 1
0

)( yA
n

n
k

n∑
∞

=
ϕ  и )( 1

0

)( yB
n

n
k

n∑
∞

=
ϕ  равномерно сходятся к

своим суммам, являясь их рядами Фурье. Аналогичный
факт имеет место и для разложения по тем же функциям

величины ∑
=

=−≡
N

j

k
C

jk
C

k
C

k
C uuuu

2

)()()()1()()(~  в силу ее абсо-

лютной непрерывности на 1S . (При 1
)( lk ∈B  условие

интегрируемости на 1S  модуля производной 
1

)(~

y
u k

C
∂

∂
 лег-

ко проверяется). Отсюда вытекает [14], что равенство
Фурье-коэффициентов величин, входящих в первое гра-
ничное условие в (5), означает равенство самих этих ве-
личин всюду на 1S .

Таким образом, если БСЛУ (6),(7) имеет в 1l  реше-
ние, то после его подстановки в (3), (4) условия на значе-
ния )(ku  будут выполняться в каждой точке апертуры 1S ,
а также NSS ,,2 … .  Из (7) и полноты системы { }∞

=ϕ 01)( nn y
в пространстве квадратично интегрируемых функций

),0(2 bL  следует, что почти всюду на 1S  и других аперту-у-
рах будут выполняться также и условия, накладываемые
на нормальную производную функции )(ku . Тем самым
формулами (3), (4) задается величина, удовлетворяющая
как уравнению Гельмгольца, так и всем требуемым ус-
ловиям на границе. Ясно, что такая БСЛУ может иметь в
1l  не более одного решения, так как противоположное
предположение противоречит теореме единственности
решения исходной краевой задачи.

Далее вместо системы (6),(7) мы будем изучать эквива-
лентную систему, состоящую из матричного уравнения

∑
∞

=
δ=++

0
0

)()()()( 1)(
2
1

n
m

k
n

k
nm

k
nm

k
m N

BdcB , ∞= ,0m , (12)

полученного из (6), (7) после исключения { })(k
nA , и пере-

счетной формулы для определения коэффициентов { })(k
nA

по известным { })(k
nB , которую мы не выписываем.

 СВОЙСТВА МАТРИЧНЫХ ОПЕРАТОРОВ.
РАЗРЕШИМОСТЬ БСЛУ

Будем  рассматривать матрицы ,)( )()( j
mn

j J=J

)( )()( j
mn

j K=K  в качестве операторов в пространстве пос-
ледовательностей 1l . Ниже 1

|||||||| l⋅≡⋅ , а норма некоторогоо
матричного оператора 11:)( llamn →=A  определяется

формулой ∑
∞

=∞<≤
=

00
||sup||||

m
mn

n
aA  (см. [15], [16]). Извест-

но [16], что для того, чтобы оператор A был ω-непре-
рывным (частный случай полной непрерывности), не-

обходимо и достаточно, чтобы 0||suplim
0

=∑
∞

=∞<≤∞→ m
mn

nkk
a .

При Nj <<2  таковыми являются матрицы )( jJ  и )( jK ,
элементы которых содержат множители, которые убы-
вают экспоненциально с ростом n  и ведут себя как

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
2

1
m

O  с ростом m.

Перепишем (12) в виде

HBFTI =++ )()()( )( kkk , (13)



10

РАДІОФІЗИКА

где (см. (8))

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=

>+
=

∑
−

=

,3при

,3при)(
2
1 1

3

)()(
)(

N

Ne
N

j

jj
jkk

0

KJ
T (14)

[ ])()(
2
1 )()()2()2(

2
)( NN

kNk
k ee KJKJF +++= , (15)

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ δ= mN 0

1H , (16)

а I  – тождественный оператор (бесконечная единичная
матрица). Оператор )(kT , как линейная комбинация впол-
не непрерывных операторов, также вполне непрерывен.

Рассмотрим более детально оператор )(kF . Введем
обозначения

βγ=Γ sinnn , β
π

=Γ sin0
b
n

n , β
π

=Π cos
b

n
n , (17)

bnn Π=Λ , 
2

2 ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Π±

π
+Γ=Φ±

nnmn b
m

, (18)

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

=∞

>β
π

±⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π

=Φ±

,0при

,0приcos2
2

222

0

mn

mn
b

mn
b
n

b
m

mn  (19)

−+
±

Φ
±

Φ
=Ψ

mnmn
mn

11 , 
−+

±

Φ
±

Φ
=Ψ

mnmn
mn 00

0 11 , (20)

где π
−

=β
N

N 2  – угол при вершине правильного N -уголь-

ника, образующего Ω∂ . Учитывая, что

β−β+β−= sinsincos 112 byxx ,

β+β−β−= coscossin 112 byxy , (21)

а также известные [17] формулы интегрирования, для

значений )2(
mnJ  и )2(

mnK  получим

[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ΨΛ

π
+ΨΛΠ−ΛΓ−Γ−= −Γ−+Γ−

mn
b

nmn
b

nnnnn
m

m
mn nn e

b
me

be
J sin)sincos()1(1)2( , (22)

[ ]
[ ] .sincoscos

)cossin()sincos(cos

cossin)1(1

0

0

02)2(

⎭
⎬
⎫ΨΛβγ−ΛΓ

π
+

+ΨΛΠ+ΛΓΓ−ΛΠ−ΛΓβγ+

+
⎩
⎨
⎧

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ Ψ

π
Γ+Ψββχ−

γ
=

−Γ−

+Γ−

−+

mn
b

nnnn

mn
b

nnnnnnnnnn

mnnmn
m

mm
mn

n

n

e
b

m
e

b
m

be
K

 (23)

Далее, так как

kkk ie β+β= sincos2 , kkkN ie β−β= sincos , (24)

то в силу (11) и (15) имеем

)()( k
mnmn

k
mn UMF = , (25)

где
)2()2(

mnmnmn KJM += ,

⎩
⎨
⎧

+β
+β

=
.нечетномприsin

,четномприcos)(
nmi
nm

U
k

kk
mn (26)

Представим )(kF  в виде

( ) )()( )(0)(0)(*)(1)( k
mnmn

k
mnmnmn

kkk UMUMM +−≡+= FFF , (27)

где

n
mn

m

mn
b

M Γ
Φ

−
= +

0
0

0 )1(2 . (28)

Несложно установить, что оператор MM 0−  является
ω-непрерывным. Тем более ω-непрерывным будет опе-
ратор )(1 kF , порождаемый матрицей ( ))(0 )( k

mnmnmn UMM − .

Рассмотрим далее оператор )(* kF . Найдем предел

∑
∞

=∞→ 0

)(0 ||lim
m

k
mnmn

n
UM . Предположим вначале, что nn ′= 2 .

Мы получим

∑
∞

=∞→ 0

)(0 ||lim
m

k
mnmn

n
UM = ∑

∞

=′
′′

→∞′
+β

1
2,2

0 ||lim|cos|
m

nm
n

k M

∑
∞

=′
′−′

→∞′
β+

1
2,12

0 ||lim|sin|
m

nm
n

k M . (29)

Далее

∑∑
∞

=′∞→′

∞

=′
′′

∞→′
+β

′
′

+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

′
′′π

β
=

1
2

1
2,2

0

1cos2

11limsin||lim
mnm

nm
n

n
m

n
mn

M . (30)
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Предел (30) может быть заменен некоторым интегра-
лом, значение которого известно [17], а именно,

∫∑
∞∞

=′
′′

→∞′ π
β

=
+β+π

β
=

0
2

1
2,2

0

1cos2
sin||lim

vv
dvM

m
nm

n
. (31)

Заметим, что монотонность подынтегральной функ-
ции, являющаяся одним из условий перехода от предела
к интегралу, существенна лишь для больших значений
переменной интегрирования (см. [18], решение задачи

30 из второго отдела). Предел ∑
∞

=′
′−′

∞→′ 1
2,12

0 ||lim
m

nm
n

M  так-

же равен 
π
β

. Значит, при nn ′= 2

∑
∞

=∞→ 0

)(0 ||lim
m

k
mnmn

n
BM = |)sin||cos(| kk β+β

π
β

)(kΔ≡ . (32)

Аналогичный результат получается и когда ∞→n ,
пробегая нечетные значения. Прямая численная провер-
ка показывает, что при 63 ≤≤ N  и любых возможных
значениях k справедливо неравенство δ−<Δ< 10 )(k , гдеде

0>δ .

Введем  проекторы )0,0,1,,1(
1

……
+

=
n

n diagP и

nn PIR −= . Ясно, что nn PP =2  и 1|||| =nP . Исходя из
определения предела и (32), можно утверждать, что для

любого 0>ε  существует конечное число )()( εkN  такое,е,

что )()(

0

)(0 || kk

m

k
mnmn NnBM >∀ε+Δ<∑

∞

=
.  Представим

)(* kF  в виде )()(2)(* kBkk FFF += , где )(
)(*)(2

kN
kk PFF = , а

)(
)(*)(

kN
kkB RFF = . Пусть δ<ε . Тогда 1|||| )( <kB F , а опе-

ратор )(2 kF  является ω-непрерывным в силу конечнос-с-

ти )(kN . Таким образом уравнение (13) можно перепи-
сать в виде

HBFGBW =+≡ )()()()()( )( kkCkkk , (33)

)()( kBk FIG += , )(2)(1)()( kkkkC FFTF ++= , (34)

где оператор )(kG  непрерывно обратим, а )(kC F  вполне
непрерывен. Это значит, что оператор )(kW  фредголь-
мов и, так как 1l∈H , то уравнение (33) в силу альтернати-
вы Фредгольма [19] имеет в 1l  единственное решение.

РЕШЕНИЕ БСЛУ МЕТОДОМ РЕДУКЦИИ

Пусть )(kNn > , 1lX nn P=  – подпространства в 1l ,

n
k

n X∈)(B  и )()( kB
n

k
n

B FPF = . Ясно, что nn
k XX ≠)(G  и

)()()()()()( )( k
n

k
n

k
n

k
n

Bk
n

k
n BGBFIBGP ≡+= .  Рассмотрим

теперь наряду с точным уравнением (33) полученные из
него усеченные уравнения

HPBFPGBW n
k

n
kC

n
k

n
k

n
k

n =+≡ )()()()()( )( . (35)

Поскольку 1|||||||| )()( <≤ kBk
n

B FF ,  то операторы

nn
k

n XX →:)(G  непрерывно обратимы, а обратные опе-
раторы ограничены по норме в совокупности:

||||1
1

||||1
1||)(|| )()(

1)(
kBk

n
B

k
n

FF
G

−
≤

−
≤− . (36)

Полагая 1lYX ==  в условиях известной теоремы
([20], теорема 6.2) и принимая во внимание свойства
операторов ,)(kW  ,)(kG  ,)(kC F  nP  и )(k

nG , мы приходим
к заключению, что для достаточно больших значений n
системы (35) однозначно разрешимы и имеет место схо-
димость последовательности приближенных решений

HPWB n
k

n
k

n
1)()(* )( −=  к точному решению

HWB 1)()(* )( −= kk :

( ) 0||||||||inf|||| )(*)()(*)(*)(*
)(

⎯⎯ →⎯=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=−

∞→∈ n
k

n
k

n
k

X

k
n

k OO
n

k
n

BRBBBB
B

.  (37)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дано строгое математическое обоснование развито-
го ранее подхода к решению задачи рассеяния волн в
осесимметричном соединении N  волноводов в E -плос-
кости. Бесконечные системы линейных уравнений, к ко-
торым сводится исходная граничная задача, предложе-
но рассматривать в качестве операторных уравнений в
пространстве последовательностей 1l . Показано, что для
почти всех значений частотного параметра 0>ω  эти

уравнения могут иметь не более одного решения. С це-
лью анализа матричный оператор каждого из уравне-
ний представлен в виде суммы тождественного опера-
тора, оператора, описывающего взаимодействие апер-
тур первого и прилегающих волноводов, а также вполне
непрерывного оператора, описывающего взаимодей-
ствие апертур первого и остальных волноводов. Для

63 ≤≤ N  установлено, что второй из перечисленных
операторов может быть разделен на две части, а имен-
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но, оператор сжатия и вполне непрерывный оператор.
Тем самым обоснованы фредгольмовость рассматри-
ваемых уравнений и их разрешимость. Доказано, что
решение каждой из БСЛУ может быть найдено методом
редукции, сходящимся по норме пространства 1l .
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ДО ТЕОРІЇ E-ПЛОЩИННОГО ХВИЛЕВОДНОГО ТРАНСФОРМАТОРА  З ОСЬОВОЮ СИМЕТРІЄЮ N -ГО ПОРЯДКУУ
Розглянута задача розсіювання хвиль в E -площинному з’єднанні N однакових прямокутних хвилеводів. Дано строге обґрун-

тування запропонованої раніше математичної моделі вузла, яка враховує властивості його геометрії і використовує тригономет-
ричні розвинення шуканого поля, отримані за допомогою методу добутку областей. Для 63 ≤≤ N  показано, що для майже всіх
значень частотного параметра кожна із N  нескінченних систем лінійних рівнянь, до яких приводить розвинутий підхід, розв’яза-
на єдиним чином в просторі послідовностей 1l . Доведено, що ці розв’язки можуть бути знайдені методом редукції, збіжним за
нормою названого простору.

Ключові слова: хвилеводні неоднорідності, метод добутку областей, матрично-операторні рівняння.
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ON THE THEORY OF AN E-PLANE WAVEGUIDE TRANSFORMER WITH THE N-FOLD ROTATIONAL SYMMETRY
The mathematical justification of an earlier full-wave model for a symmetrical junction of N rectangular waveguides coupled in E-

plane is presented in the paper. The problem of scattering of waveguide modes is formulated in the form of a boundary value-problem for
the Helmholtz equation with Neumann boundary conditions on the periphery of the unit, and with the edge and radiation conductions.
The model is based on the symmetry properties of the geometry and on trigonometric-series expansions of the field in the connecting
region, which are constructed using the domain-product technique.
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It is suggested to consider N-infinite systems of linear equations (ISLE) with respect to expansion coefficients, which arise in the
course of solving the problem, in the capacity of matrix-operator equations in the sequence space 1l . The analysis has shown that an ISLE
of the sort can have no more than one solution for almost all values of the frequency parameter. For 63 ≤≤ N , it has been found that
operator of the ISLE can be presented as a sum of an identity operator, a contraction operator and a completely continuous operator. The
obtained results allow considering the ISLE as a functional equation with the Fredholm operator. It has been proved that this equation is
solvable in 1l  by means of the truncation method convergent in the norm.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ
КОНИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ С ПОЛУПРОЗРАЧНЫМИ СТЕНКАМИ

И ПРОДОЛЬНОЙ ЩЕЛЬЮ

Рассмотрена краевая задача возбуждения гармоническим электрическим радиальным
диполем полубесконечного полупрозрачного кругового тонкого конуса с продольной
щелью. Метод решения задачи основан на использовании потенциала Дебая, интегральных
преобразований Конторовича-Лебедева и метода рядов Фурье. Получено аналитическое
решение задачи и исследовано влияние щели на спектр, структуру поля и его поведения
у вершины конуса.

Ключевые слова: диполь, полупрозрачный конус, продольная щель, строгий метод,
аналитическое решение.

ВВЕДЕНИЕ

Математическое моделирование процессов взаимо-
действия электромагнитных волн с объектами является
одним из базовых этапов проектирования и создания со-
временных радиоэлектронных приборов и устройств.
Построение математической модели, адекватной рассмат-
риваемому физическому процессу, является ключевым
моментом и играет существенную роль в теоретическом
изучении рассеивающих и фокусирующих свойств тел.
Задача дифракции электромагнитных волн на каноничес-
ких сплошных идеально проводящих регулярных и одно-
родных структурах (цилиндр, шар) относятся к хорошо
исследованным задачам теории дифракции, чего нельзя
сказать об электродинамических краевых задачах для им-
педансных нерегулярных и незамкнутых структурах. Ус-
ложнение конструкций радиофизических, радиотехничес-
ких и электронных приборов и устройств значительно рас-
ширяют область их применения, но приводит к
необходимости совершенствования соответствующих
математических моделей. Так, наличие ребер (вершин,
краев) приводит к возникновению краевых волн, которые

нередко вносят существенный вклад в рассеиваемое поле.
Конические структуры занимают особое место среди ка-
нонических структур, поскольку имеют вершину и явля-
ются моделями широкополосных и сверх-широкополос-
ных антенн [1]. Задачам дифракции электромагнитных
волн на неограниченном круговом идеально проводящем
конусе посвящено значительное число работ [2–6]. Для
практических приложений интерес представляет решение
электродинамических задач для неидеально проводящих
конусов (полупрозрачных, резистивных, диэлектрических
и т.д.) [7–9]. Наличие неоднородностей в виде щелей на
поверхности рассеивающих экранов меняет структуру
рассеянного поля и приводит к появлению щелевых и ре-
берных волн, а также к расширению рабочей полосы ра-
диотехнических устройств [10, 11]. Анализ литературных
источников показал отсутствие строгого решения крае-
вой электродинамической задачи для полупрозрачного
конуса с прорезанной от вершины продольной щелью.

Целью данной работы является исследование модель-
ной задачи возбуждения точечным источником полу-
бесконечного неидеальнопроводящего конуса с про-
дольной щелью.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-2
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ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
Электрический радиальный диполь с единичным

моментом возбуждает полу-бесконечный круговой по-
лупрозрачный тонкий конус Σ с углом раскрыва 2γ и
находится на оси конуса в точке ( )0B r  (рис. 1). Поле ди-

поля изменяется по гармоническому закону i te− ω . Свой-
ство конической поверхности частично отражать и час-
тично пропускать электромагнитное поле определяется
параметром прозрачности 0W > . Вдоль образующей
конуса от его вершины прорезана продольная щель с
угловой шириной d , равной по величине двугранному
углу, который образован плоскостями, проходящими
через ось конуса и кромки щели.

Поскольку коническая поверхность является коорди-
натной поверхностью сферической системы координат
r, θ, ϕ введем ее с началом в вершине конуса а ( )0r = ,
который определяется уравнением 2θ = γ.

Задача заключается в нахождении в присутствии ис-
точника и конической поверхности полного поля E , H:

0 1E E E= + , 0 1H H H= + , (1)

где 0E , 0H  поле источника, а 1E , 1H  – рассеянное кону-ону-
сом поле. Искомое поле E , H  удовлетворяет:

1) уравнениям Максвелла вне полупрозрачного ко-
нуса и источника;

2) краевым условиям на поверхности конуса:

{ } ,n n E E Zn L H H

n E n E

+ − + −

+ −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤× × + = × −⎣ ⎦ ⎣ ⎦

× = ×
(2)

3) условию на бесконечности;

Рис. 1. Полубесконечный круговой полупрозрачный тонкий
конус с продольной щелью

;

3) условию на бесконечности;
4) условию ограниченности энергии в любой огра-

ниченной области пространства,

где 0| ;E E±
θ=γ±=  2 sinwZ W

q
= γ , q ik= − , k = ω εμ ,

w = μ ε  – волновое сопротивление среды, ε  и μ  –
проницаемости среды, в которую помещен незамкну-
тый полупрозрачный конус, n – внешняя нормаль к по-
верхности конуса Σ , L – дифференциальный операторор
2-го порядка  по радиальной координате:

( )
2

2
2LU q rU

r

⎛ ⎞∂
= −⎜ ⎟⎜ ⎟∂⎝ ⎠

. Следует отметить, что наличие в

краевых условиях (2) дифференциального оператора
позволяет построить уточненную модель неидеально
проводящей конической поверхности по сравнению с
моделью краевых условий с  линейной зависимостью
между электрическим и магнитным полями [12]. Крае-
вая электродинамическая задача в такой постановке име-
ет единственное решение [13]. Введем потенциал Дебая
u , через который выражаются составляющие электро-
магнитного поля [14]. Полному полю E, H  соответству-
ет потенциал u, а полю источника и рассеянному полям,
соответственно, 0u  и 1u :

0 1u u u= + .

Таким образом, исходная электродинамическая за-
дача 1)–4) свелась к смешанной краевой задаче матема-
тической физики относительно потенциала u , который
удовлетворяет:

– уравнению Гельмгольца

2 0u q uΔ − = ,

всюду вне незамкнутой полупрозрачной конической
поверхности и источника;

– принципу предельного поглощения;
– условию ограниченности энергии;
– краевым условиям на конусе, соответствующим (2):

[ ] 0 0.

sin 0,uu W

Q Q Q

θ=γ
θ=γ

θ=γ+ θ=γ−θ=γ

∂⎡ ⎤= γ =⎢ ⎥∂θ⎣ ⎦

= −
 (3)

МЕТОД РЕШЕНИЯ. СИСТЕМА ЛИНЕЙНЫХ
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Для решения краевой задачи применим интеграль-
ные преобразования Канторовича-Лебедева [15] отно-
сительно радиальной координаты и представим неизве-
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стный потенциал для рассеянного конусом поля 1u  в
таком виде

0
1 2

00 0

1/2

( )1
2

( ) ˆ(cos )

i

i
i i

K qr
u th

rr
K qr

P U d
r

∞
τ

τ
− + τ τ

= τ πτ ×
π ε

γ τ

∫
, (4)

где ( )iK qrτ  функция Макдональда, 1/2 (cos )iP− + τ γ  функ-
ция Лежандра 1-го рода,

1/2

1/2

( cos )ˆ
( cos )

n
ini

i n n
n i

P
U x e

P

+∞
ϕ− + τ

τ
=−∞ − + τ

± θ
=

± γ
∑ , (5)

nx  неизвестные коэффициенты, а знак «+» в (5) соответ-
ствует области 0 < θ < γ, и «–» – области γ < θ < π .
В результате использования краевых условий (3), а также
условия непрерывности потенциала и его частных про-
изводных в щели приходим к таким функциональным
уравнениям относительно искомых коэффициентов nx :

( )

( ) ( )

          1,

2 ,  1 2

n in
ni

n
n n

i i

x e

d W

+∞
ϕ

τ
=−∞

τ τ

σ =

< ϕ ≤ π σ = + ϖ

∑

, (6)

( ) 0n in
ni

n
x e

+∞
ϕ

τ
=−∞

ϖ =∑ , 2dϕ < , (7)

( ) ( )

( )

1/2 1/2

( 1) (1/ 2 )
(1/ 2 )

1
cos cos

n
n

i

n n
i i

ch i n
i n

P P

τ

− + τ − + τ

− πτ Γ + τ +
ϖ = ×

π Γ + τ −

− γ γ
.

Сведем (6), (7) к системе линейных алгебраических
уравнений фредгольмовского типа (СЛАУ-2), посколь-
ку решить (6), (7) представляется проблематичным из-за
их неустойчивости. Используя метод рядов Фурье, при-
ходим к СЛАУ-2 такого вида

( ) ( )( )
,0,

1 ,
2

                  2, 0, 1, 2...

p
p n p ni p

n
x B B x

W

d p

τϖ δ δ

δ

+∞

=−∞

⎧ ⎫⎪ ⎪= −⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

= = ± ±

∑  (8)

( )

( )

( )
,

sin1 , ,

1 , .
n p

n p
n p

n pB
n p

⎧ − δ
− ≠⎪⎪ π −δ = ⎨

⎪ π − δ =⎪ π⎩

В результате формального предельного перехода в (8)
при исчезновении щели ( )0d →  получаем значения ко-
эффициентов для сплошного полупрозрачного конуса:

0 (0)
1

2 1i
x

W τ

=
ϖ +

, 0xp =  для 0p ≠ .

Тогда потенциал для рассеянного сплошным полу-
прозрачным конусом поля имеет вид

0
1 2

00 0

1/2 1/2
(0)

1/2

( ) ( )1
2

(cos ) ( cos )
( cos )2 1

i i

i i

ii

K qr K qr
u th

r rr

P P
  d

PW

∞
τ τ

− + τ − + τ

− + ττ

= τ πτ ×
π ε

γ ± θ
τ

± γϖ +

∫

. (9)

Для изучения структуры рассеянного поля и спектра
краевой задачи следует перейти к интегрированию по
мнимой оси, воспользоваться теоремой Коши о вычетах
[16] и записать интеграл в (9) в виде ряда вычетов подын-
тегральной функции. Подынтегральная функция после
преобразования интеграла является мероморфной функ-
цией комплексной переменной, полюсы которой являют-
ся спектральными значениями краевой задачи для сплош-
ного полупрозрачного конуса и корнями уравнения

1 2 1 2(cos ) ( cos ) 2 cos 0P P W− +ς − +ςπ γ − γ + πς = . (10)

При малых значениях параметра  W  ( )1W << , повер-
хностные свойства сплошного полупрозрачного конуса
незначительно отличаются от поверхностных свойств
сплошного идеально проводящего конуса, а корни урав-
нения (10)

( )* 2

*

1 2 1 2

1 2 1 2

2              ,

cos ,
(cos ) ( cos )

(cos ) 0 , ( cos ) 0,

                         0,1, 2, 3...

s

s s

s s WG O W

G
d P P
d

P P

s

±

+ −

± ±
α

α

− +μ − +μ ς=α

− +α − +α

ς = α − +
π

πα
=

⎡ ⎤γ − γ⎣ ⎦ς
γ = − γ =

=

находятся вблизи корней 1 2 ( cos ) 0P− + ± =ς γ , которые
определяют спектр для сплошного идеально проводящего
конуса в случае осесимметричного возбуждения его
электрическим радиальным диполем [2]. Вблизи верши-
ны составляющие электрического поля ведут себя как

( ) .1 п прqr − +α , а магнитного ( ) .п прqr α , гдеде

( )

0 0

** 2
. . . 0

** 0

2 1 2 21 2

 ,  ,`

cos
.

(cos ) ( cos )

п пр ид пр ид пр
W G O W

G
dP P
d− −

−

−

− +ς− +α ς=α

α = α − + α = α
π

πα
=

⎡ ⎤γ − γ⎣ ⎦ς

×
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Учитывая свойства функций Лежандра, заключаем,
что при достаточно малом параметре W  имеем

. .п пр ид прα < α . Из вышеизложенного следует, что осо-
бенность поля у вершины сплошного полупрозрачного
конуса при 1W <<  больше, чем у сплошного идеально
проводящего.

В случае большого значения параметра прозрачнос-
ти 1W >>  (полупрозрачный конус с высоким уровнем
прозрачности), корни (10) такие:

( ) ( )2 2
2

11 2 cos ,
2j jj P O W
W

−⎡ ⎤ς = + + γ +⎣ ⎦

0,1, 2,3...j = , ( )2
0

11 2
2

O W
W

−ς = + + . (11)

Электромагнитное поле вблизи вершины сплошного
полупрозрачного конуса ведет себя так:

1 1 2~ WE qr − + , 1 2~ WH qr . (12)

Отсюда следует, что особенность поля вблизи острия
конуса слабо зависит от угла раствора полупрозрачного
конуса.

В случае близкого расположения источника к вер-
шине конуса (наиболее интересном для практических
приложений) одна из составляющих электрического поля
определяется слагаемым

03 2
* 0 01
1

1 0

sin
tg

4 2 2

ikrkr krikp eE
W r r

− +ς −

θ
θ⎛ ⎞= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
,

которое описывает сферическую ТЕМ волну, соответ-
ствующую спектральному значению 0ς  (11) и распрост-
раняющуюся от вершины конуса. Поле этой волны и
определяет поведение электромагнитного поля вблизи
вершины конуса ( )1qr << :

1~E qr − +α , ~H qr α , 01 2α = − + ς . (13)

В структуре поля для сплошного идеально проводя-
щего конуса такой волны нет [2], а ее существование
обусловлено поверхностными свойствами полупрозрач-
ного конуса. Вдоль оси конуса ( )0θ =  поле этой волны
отсутствует, а вблизи поверхности конуса ( )θ = γ  дости-
гает своего наибольшего значения. Если источник рас-
полагается в точках 0 ,kr n n= ∈π , то поле этой волны
пренебрежимо мало и ее вклад в общее поле незначите-
лен. О возможности существовании ТЕМ волн в струк-
туре рассеянного подобной конической поверхностью
поля упоминается в [8]. Для произвольных значений па-
раметра прозрачности W  анализ спектра краевой зада-
чи может быть проведен на основе численного решения

уравнения (10). Изменению параметра W  в пределах от
нуля до больших значений соответствует изменение по-
верхностных свойств полупрозрачного конуса от свойств,
близких к свойствам идеально проводящего конуса, до
свойств поверхности, слабо отражающей падающее на
нее поле. В соответствии с (13), поведение электромагнит-
ного поля у вершины конуса определяется величиной
параметра α , зависимость которого от параметра про-
зрачности  и угла раскрыва  конуса приведена на рис. 2, 3.
Отсюда видно, что особенность поля вблизи вершины ко-
нуса слабо зависит от угла раствора конуса  при больших
значениях . С уменьшением параметра , особенность поля
у вершины полупрозрачного конуса приближается к осо-
бенности сплошного конуса.

Рис. 2. Зависимость параметра α , характеризующего
поведение поля у вершины конуса от параметра

прозрачности W

Рис. 3. Зависимость параметра α от угла раскрыва полу-
прозрачного конуса
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОЛУ-
ПРОЗРАЧНОГО КОНУСА С УЗКОЙ ПРОДОЛЬ-
НОЙ ЩЕЛЬЮ

В предположении узкой щели ( )1δ  потенциал Де-
бая 1u  имеет такое асимптотическое разложение по ма-
лому параметру δ вдали от щели:

( )

( )

0 0
1 2 (0)

0 0

1/2

1/2

0 0
3 ( )

0 0

21/2

1/2

1
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i i
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e
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d O
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ϕ τ τ
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τ πτδ
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∫

∑ ∫
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(14)

( )
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0
0 0 1/2
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1 , (cos )
4

M M
i i

i
i

G W
W

K qr
a b P

ch r

τ τ

τ
τ τ − + τ

δ
= ϖ + <<

= = − γ
ε πτ

.

В случае исчезновения щелей на поверхности полу-
прозрачного конуса ( )0δ → , в пределе представление
для 1u  (14) совпадает с выражением для сплошного по-
лупрозрачного конуса (9). При неограниченном возрас-
тании параметра прозрачности W  (W → +∞) полупроз-
рачная поверхность исчезает, а предел потенциала 1u   (14)
(W → +∞) равен нулю. Появления в представлении (14)
ряда Фурье по азимутальной координате ϕ  обусловле-
но наличием щели на поверхности полупрозрачного ко-
нуса. В результате использования алгоритма сведения
интегрального представления к представлению в виде
ряда по полюсам подынтегральной функции, правую
часть (14) можно записать в виде суперпозиции волн,
которые возникают вследствие взаимодействия поля ис-
точника и рассеивающей конической поверхностью. Эти
волны определяются собственными значениями крае-
вой задачи, которые удовлетворяют такому спектраль-
ному уравнению:

( ) ( ), (2 ) 0pG W W−
ς γ − δ π = , 0,1, 2...p = (15)

Уравнение

( )0 0Gς = ,

( ) ( ) 0,p
pG W−

ς =γ = 0

представляет собой спектральное уравнение (10) для
сплошного полупрозрачного конуса. Появление щели
на поверхности полупрозрачного конуса приводит к воз-
никновению в структуре рассеянного поля высших мод

( 1,2...p = ). При 1Wδ  корни (15) ˆ ˆˆ ˆ ( , , )p p
s s W− −ς = ς γ δ ,

находятся вблизи корней ˆˆ ˆ ( , )p p
s s W− −ς = ς γ  уравнения

(Re 0ς > )

( ) ( ), 0pG W−
ς γ = ,

а последние зависят как от угла раскрыва конуса γ , так и
параметра прозрачности W :

( )

( )( )
ˆ

2

1ˆ̂ ˆ
2

,  0,1,2...,  0,1,2...

p
s

p p
s s pdW G

d

O W s p

−

− −
−

ς ς=ς

δ
ς = ς + +

π
ς

δ = =

.  (16)

Наименьшее собственное значение спектра находит-
ся среди корней (16) при 0p = . Рассмотрим значения

ˆ̂ p
s
−ς  при 0p = :

( )
( )( )

( )

0

2

0
ˆ

0

ˆ ˆˆ ˆ
2

1 ,

 0,1, 2...,  0

s

s
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d

s G
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=

ς ς=ς
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ς = ς = ς + ×

π

+ δ
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= = .

 (17)

Наименьшее собственное значение краевой задачи

0
ˆ̂ς  является наименьшим  из значений (17):

( )( )
ˆ0

2
0 0

*

1ˆ̂
2

O W
dW G
d

ς=ς
ς

δ
ς = ς + + δ

ς

, (18)

а 0ς  – наименьший корень функции ( ) ( )0 ,G Wς γ . При

1W  и 1δ  значение (18) записывается в таком виде

( )( )2
0

1 1ˆ̂
2 2 2

O W
W W

δ
ς = + − + δ

π
. (19)

Принимая во внимание представление (11), получа-
ем из (19)

0 0
ˆ̂

2 W
δ

ς ≈ ς −
π

, (20)

из чего следует, что 0 0
ˆ̂ς < ς .
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Поле вблизи вершины полупрозрачного конуса с уз-
кими щелями ведет себя так

0
ˆ̂3 2~E qr − +ς , 0

ˆ̂1 2~H qr − +ς .

На основании (20) заключаем, что наличие узкой щели
усиливает имеющуюся особенность поля (12) у верши-
ны полупрозрачного конуса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе проведено исследование в строгой поста-
новке электродинамической краевой задачи для полу-
бесконечного полупрозрачного конуса с прорезанной
вдоль образующей щелью в случае его возбуждения элек-
трическим радиальным диполем, расположенным на
оси структуры. Метод решения краевой задачи базиру-
ется на использовании интегрального преобразования
Конторовича-Лебедева и рядов Фурье вследствие чего
исходная электродинамическая задача сведена к реше-
нию системы линейных алгебраических уравнений от-
носительно неизвестных коэффициентов разложения
потенциалов Дебая в ряд Фурье по азимутальной коор-
динате сферической системы координат. В частном слу-
чае сплошного полупрозрачного конуса исследованы
спектр рассеянного поля и его поведение вблизи верши-
ны. Впервые получено строгое решение в случае воз-
буждения конуса с узкой щелью электрическим ради-
альным диполем. Вследствие сравнения решений для
сплошного полупрозрачного конуса и полупрозрачно-
го конуса с продольной щелью показано, что наличие
щели усиливает имеющуюся вблизи вершины полупроз-
рачного конуса особенность поля. Полученные в рабо-
те результаты могут быть использованы при проектиро-
вании широкополосных и сверхширокополосных антенн,
а также приборов диагностики и контроля.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗБУДЖЕНЯЯ КОНІЧНОЇ АНТЕНИ З НАПІВПРОЗОРИМИ СТІНКАМИ І ПО-

ВЗДОВЖНЬОЮ ЩІЛИНОЮ
Розглянута крайова задача збудження гармонійним електричним радіальним диполем напівнескінченного напівпрозорого

кругового тонкого конуса з поздовжньою щілиною. Метод розв’язку задачі базується на використанні потенціалу Дебая,
інтегральних перетворень Конторовича-Лебедєва і методу рядів Фур’є. Отримано аналітичний розв’язок задачі і досліджено
вплив щілини на спектр, структуру поля та його поведінку поблизу вершини конуса.

Ключові слова: диполь, напівпрозорий конус, поздовжня щілина, строгий метод, аналітичний розв’язок.
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MATHEMATICAL MODELING OF EXCITATION OF A CONICAL ANTENNA WITH SEMI-TRANSPARENT WALLS

AND A LONGITUDINAL SLOT
A boundary problem of excitation of a semi-infinite semi-transparent circular thin cone with a longitudinal slot by a harmonic

electrical radial dipole is considered. The solution method is based on using a Debuey’s potential, the Kontorovich-Lebedev transforms
and the Fourie’s series method. It is shown that solving an electromagnetic boundary problem is equivalent to solving a system of linear
algebraic equations with respect to unknown coefficients. The analytical problem solution is obtained and a slot effect on the boundary
problem spectrum, the electromagnetic field structure and its behavior at the cone tip is investigated. It is proved that slot presence
intensifies the tip singularity as for comparing with the field singularity at the tip of the continuous (closed) semi-transparent cone.

Keywords: dipole, semi-transparent cone, longitudinal slot, rigorous method, analytical solution.
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МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ МЕТРОЛОГІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

© Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А., Олійник Л. В., Томашевський О. В., Шпаковський О. Ю., 2014

Зроблена формалізація  процесів експлуатації і метрологічного обслуговування засобів
вимірювальної техніки на промислових підприємствах. Для оптимізації параметрів систем
метрологічного обслуговування використано метод ненаправленого випадкового пошуку
Монте-Карло. Проведено оптимізацію сумарних витрат на метрологічне обслуговування
на основі дискретно-безперервної моделі експлуатації засобів вимірювальної техніки.

Ключові слова: моделювання методом Монте-Карло, багатопараметрична оптимізації,
датчики псевдовипадкових чисел,  метрологічне обслуговування.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Cистеми управління якістю продукції є основною
частиною виробничого процесу і направлені не стільки
на виявлення дефектів або браку в готовій продукції,
скільки на перевірку якості виробу в процесі його виго-
товлення. Головними труднощами при аналізі виникнен-
ня дефектів  та браку є мала вивченість властивостей і
закономірностей виникнення явних і метрологічних
відмов в засобах вимірювальної техніки (ЗВТ), відсутність
необхідного математичного апарату, а звідси хаотичність
та недостатня достовірність інформаційних потоків про
якість. Перераховані труднощі визначаються станом кон-
трольно-вимірювальної техніки і недостатнім рівнем мет-
рологічного забезпечення.

Робота метрологічної служби (МС) промислових
підприємств направлена на  вирішення задач з метрологі-
чного обслуговування ЗВТ (МО ЗВТ) на стадії їх експлуа-
тації. Оптимізація і автоматизація розв’язку задач МО ЗВТ
полягає в виборі значень параметрів системи МО ЗВТ, які
б забезпечували компроміс між  втратами від виробницт-
ва бракованої продукції і витратами на МО ЗВТ,  тобто  в
досягненні  мінімуму загальних втрат виробництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЯГНЕНЬ
І ПУБЛИКАЦІЙ

Приведемо  базові моделі процесу експлуатації і МО
ЗВТ, які оперують ймовірністю знаходження ЗВТ в кож-
ному з десяти можливих станів, при цьому розглядаєть-
ся тільки стаціонарний випадок. Згідно з [1], маємо по-
чаткове диференційне рівняння процесу переходу ЗВТ
із одного стану в інший:

PLP ⋅=
dt
d , (1)

де TPPPPP ),...,,,( 10321=  – вектор ймовірностей станів,
L  – матриця інтенсивностей переходів ijλ  ЗВТ  з i -го в
j-й стан (10× 10).

Зміст станів наступний: Р1 – ЗВТ застосовується за
призначенням, знаходячись в працездатному стані; Р2 –
ЗВТ застосовується за призначенням з прихованою
відмовою; P3 – ЗВТ готується до відновлення, знаходить-
ся в непрацездатному стані; P4 – проводиться відновлен-
ня непрацездатного ЗВТ; Р5 – повірка працездатного
ЗВТ; Р6 – ЗВТ готується  до відновлення, знаходячись в
працездатному стані (підготовка до помилкового ремон-
ту); Р7 – проводиться повірка непрацездатного ЗВТ; Р8 –
виконується самоповірка непрацездатного ЗВТ; Р9 –
проводиться відновлення працездатного ЗВТ.

В стаціонарному випадку 0
dt
d

=Р , тому (1) можна

представити в вигляді матричного рівняння, яке з ураху-
ванням умови нормування
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де змінні ijλ  у свою чергу залежать від компонент векто-
ра параметрів математичної моделі (1) зміст яких наступ-
ний: яλ  – інтенсивність явних відмов; мλ  – інтенсивність
метрологічних відмов; рλ  – інтенсивність надходження
ЗВТ в ремонт; рлλ  – інтенсивність надходження в ре-
монт з помилковою відмовою; влλ  – інтенсивність над-
ходження непрацездатних ЗВТ в ремонт; τ – міжпові-
рочний інтервал (годин); сτ  – тривалість самоповірки (го-
дин); спτ  – періодичність самоповірки (годин); ремТ  –
тривалість ремонту (годин); повТ  – тривалість повірки

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-3



22

РАДІОЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

(годин); пс αα ,  – ймовірність помилок самоповірки і
повірки 1-го роду; пс ββ ,  – ймовірність помилок само-
повірки і повірки 2-го роду; рβ  – ймовірність помилки
регулювання при відновленні (ремонті) 2-го роду.

Для компонент даного вектора виконуються наступні
умови

{ }[ ]( )0M15,...,2,1i i >∈∀  і

.1,1,1,1,1 <β<β<β<α<α прспс

Властивості рівняння (3) і методи визначення та анал-
ізу вектора ймовірності станів P  детально висвітлені в
роботах [1, 2]. При чисельному розв’язку матричного
рівняння  були застосовані алгоритм виключення Гаусса
та розв’язок за допомогою процедур псевдообернення
метриць, можуть бути також застосовані операції з роз-
рідженими матрицями.

Альтернативою розглянутій марківській моделі експ-
луатації і МО ЗВТ є дискретно-безперервна модель. Фор-
малізація процесу МО ЗВТ на основі цього підходу по-
лягає в наступному: kp ,1  і kp ,2  – ймовірності виявити
ЗВТ відразу після k-ої повірки відповідно в станах 1 (ро-
бота ЗВТ без відмов) або 2 (робота ЗВТ з метрологічною
відмовою). Ймовірність )(, tp kм¬  того, що в інтервалі часу

( ) nnnп TktkТ 1++τ<≤+τ

 ЗВТ буде працювати без відмов, і ймовірність )(, tp kм
того, що в тім же інтервалі часу в ЗВТ виникає прихована
відмова:
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де пп Т,τ  – час і період проведення повірки ЗВТ, мp (...) і
яp (...) – ймовірності виникнення в ЗВТ метрологічних і

явних відмов відповідно до моменту часу, наведеному в
дужках. Функція )(, tp kм¬  є не що інше, як ймовірність
залишитися ЗВТ в стані 1 в момент часу t, а функція )(, tp kм
– ймовірність залишитися ЗВТ в стані 2 до моменту часу t.
Обидві ймовірності падають із часом через наростання
ймовірності виникнення явної відмови – множник

( ) ( )( )nnяя kTptp +τ−− 1)(1 .

Математичне очікування часу знаходження ЗВТ jt  в
деякому стані j визначається [2]:

,)()(
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ξ
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ξ−=ξ
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ξ∂
ξ= ∫∫
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dpd

p
t ij

j (6)

де )(ξjp  – ймовірність залишитися ЗВТ в j-му стані до
моменту часу ξ.

В задачах оптимізації параметрів МО ЗВТ частина
параметрів (компонент вектора М) є варійованим. У за-
гальному випадку вважають заданою деяку множину
векторів { }MSM = , по яких і шукається оптимальне в
деякому розумінні рішення.

В якості критерію оптимальності приймають наймен-
ше значення цільової функції:

( ) ( )MPWMF ⋅= , (7)
що є скалярним добутком векторів )(MP  і  W, де

),...,( 101 wwW = . Коефіцієнти iw  визначають вагу ймовір-
ності кожного з десяти станів в цільовій функції.

Таким чином, необхідно знайти вектор параметрів
моделі SMMo ∈ , такий, що на відповідному йому векторі
ймовірності )(MP , одержаним як рішення рівняння (3),
цільова функція (7) приймає найменше значення і вико-
нуються накладені  обмеження на модель експлуатації ЗВТ.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛІ СТАТТІ
Покажемо деякі прийоми вибору оптимальних зна-

чень параметрів МО ЗВТ за допомогою методу Монте-
Карло (ненаправлений випадковий пошук). Задача опти-
мізації параметрів МО ЗВТ в даному випадку запишеться
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В залежності від прийнятої моделі експлуатації і по-
ставлених задач (8) може мати різні модифікації.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Параметри, які підлягають процедурі оптимізації, по-

значимо ′πππ=π m,...,, 21 , а фіксовані ′= mvvvv ,,..., 21 .
Цільова функція ),( vCF π  – функція сумарних відносних
витрат на експлуатацію і ремонт  ЗВТ. Відносні витрати
приймались в умовних одиницях(у.о): витрати на засто-
сування ЗВТ ( 2211,CC ), самоповірку ( 10,1088,CC ), витра-
ти на повірку ( 7755,CC ) і помилковий ремонт ( 99C ) –
10 у.о; витрати на ремонт ( 44C ) – 30 у.о. транспортування
( 95726351342715 ,,,,,, CCCCCCC ) –  рівні 1 у.о. вартості.
Позначимо вектор параметрів ],[ vπ=θ , тоді згідно з мо-
деллю (2)
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Метод випадкового ненаправленого пошуку полягає
в дослідженні розв’язків для однієї з базових моделей ек-
сплуатації і МО ЗВТ вибіркою об’ємом N  незалежно
розподілених псевдовипадкових чисел k

la , де l  – номер
параметра, який підлягає оптимізації, а Nk ,...,2,1= . Вво-
дяться мінімальні і максимальні значення оптимізуємих
параметрів, на основі послідовності k

la  будується су-
купність незалежних випадкових векторів параметрів k

lπ
для знаходження оптимуму цільової функції

),( vCF π : 
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Важливою задачею при застосуванні даного підходу
є генерація вектору випадкових чисел заданого об’єму
вибірки N  рівномірно розподілених на інтервалі (0, 1).

Відомо декілька способів отримання цих чисел, при-
чому ці способи можна розділити на три великі групи:
отримання випадкових чисел за допомогою таблиць [4];
за допомогою апаратних генераторів випадкових чисел
(фізичний спосіб); з використанням математичних алго-
ритмів (математичний спосіб).

Основним недоліком датчиків псевдовипадкових чисел,
реалізованих програмно на ЕОМ, являється обмежений
запас чисел, оскільки в достатньо великій послідовності псев-
довипадкових чисел (від декількох тисяч до декількох сотень
тисяч, залежно від способу отримання) можуть зустріча-
тися послідовності чисел, що повторюються.

Для проведення розрахунків авторами був викорис-
таний датчик псевдовипадкових чисел [3], який відносить-
ся до класу лінійних конгруентних генераторів (період
219937–1).

В табл.1 приведено порівняння результатів розв’язку
задачі пошуку комбінації оптимальних параметрів МО
ЗВТ  за допомогою евристичного методу ціленаправле-
ного перебору і випадкового пошуку. Розрахунки були
проведені для випадку:

яλ = 0,001 год.–1; мλ = 0,002 год.–1 рλ  = 3,5⋅104 год.–1,

рлλ =10–3 год.–1
влλ =2 ⋅103 год.–1 , сτ =0,1 год.,

спτ  =5 год. , сα =0,01, сβ  =0,2 , рβ  =0,25.

Значення оптимізуємих параметрів варіювались в
межах: 2,0001,0 ÷=αn ,  3,0001,0 ÷=βn ,

43 1050108 ⋅÷⋅=τ , год101÷=повT , год303 ÷=ремT .
Для дослідження даної моделі було проведено моде-

лювання для об’ємів вибірки ∈N [1000,100000] псевдови-
падкових чисел рівномірно розподілених в інтервалі U(0,1).

Таблиця 1. Результати дослідження задачі вибору опти-
мальних параметрів МО ЗВТ

Алгоритми оптимізації 
Випадковий пошук 

Вектор  
вихідних 
даних 

розрахунків 

Ціленаправлений 
перебір  10000=N  100000=N  

)min( )(kCF  1,1072 0,7815 0,7806 

ГK  ≥ 0,8 0,9867 0,9870 

nα  0,10 0,0012 0,0015 

nβ  0,05 0,1551 0,1201 

τ (год.) 3,94·104 1,2685·105 1,4032·105 

повT (год.) 1 4,4620 2,9844 

ремТ (год.) 4 3,9049 3,1112 

Розглянемо інший приклад розв’язку задачі оптимі-
зації параметрів МО ЗВТ на основі дискретно-безперер-
вної моделі експлуатації ЗВТ.  В якості критерію оптимі-
зації приймають суму витрат на МО і втрати від застосу-
вання ЗВТ з метрологічною відмовою. В цьому випадку
скористаємося цільовою функцією виду

,/)

((1

2

34

цш

ррпЗВТ
ТВ

ЗВТ

TtС

СtСС
К

Ц +τ++=
 (9)

де ТВК – коефіцієнт технічного використання ЗВТC  –
вартість 1-ї години експлуатації ЗВТ в користувача без
обліку витрат на МО ЗВТ(у.о./год.); пC – вартість 1 годи-
ни повірочних робіт (у.о./год.); рC – вартість 1 години
ремонтних робіт (у.о./год.); шC  – штраф за експлуатацію
ЗВТ  з  метрологічною відмовою (у.о./год.);
34t  – математичне очікування часу перебування ЗВТ на
повірці за час життєвого циклу цT ; 2t  – математичне
очікування часу роботи ЗВТ з метрологічною відмовою
за час цT . На рис. 1 зображена поверхня цільової функції
для 40 значень мT  і пТ  (логарифмічний масштаб). Дослі-
дження показують, що для такого класу функцій можна
застосувати класичні градієнтні методи або модифікації
симплекс-методу Нелдера-Міда. Метод Монте-Карло для
функцій двох змінних дає невелику точність обчислень
(5–10 %) [4]. Наприклад, функція Розенброка має мінімум
в точці [1, 1], результати, отримані методом статистич-
них випробувань при N=20000, дають точку [ 1x =0,9461,

2x =0,8986], а значення функції min.rbf =0,0041. Але колили
потрібно розв’язувати задачу умовної оптимізації для
5-ти і більше параметрів застосування методів випадко-
вого ненаправленого пошуку виявляються єдиним шля-
хом отримання чисельного розв’язку.

Приклад. Проектується система МО ЗВТ для групи
однотипних приладів з наступними характеристиками над-
ійності і параметрами МО ЗВТ: мT  =5000 год., мv =0,7,
яT =10000 год., вτ =48 год. (час відновлення ЗВТ в ремонті),
рβ =0,25. Потрібно знайти вектор оптимальних параметрів

optpar =var( премnnn TT τβα ,,,, ),  при якомуму
min)( ⇒optparЦЗВТ .
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Рис. 1. Поверхня цільової функції як функції від двох змінних
),( мпЗВТ TTfЦ =  для випадку дифузійно-монотонної

моделі метрологічних відмов при коефіцієнті варіації мv =1

В якості моделі експлуатації ЗВТ приймається диск-
ретно-безперервна модель 5-ти основних станів і кри-
терій оптимізації (9). Розрахунки проводились в припу-
щенні дифузійно-монотонної моделі метрологічних
відмов ),,()( ммм vTtDMtp =  і експоненціальної моделі
явної відмови ),exp()( яя Tttp = , при  обмеженні на ко-
ефіцієнт готовності ≥ГК 0,8. Границі варіювання, крім
пТ =4,5⋅103÷1⋅104, взяті з попереднього прикладу. Прове-

дені статистичне випробування для N=30000 з викорис-
танням в якості датчика псевдовипадкових чисел алго-
ритм показали, що при проектуванні системи МО обра-
ної групи ЗВТ на підприємстві, необхідно встановити
наступні значення параметрів системи МО ЗВТ:

..optnα =0,0775;

..optnβ =0,0093;

..optnT =4,5072⋅103 год.;

..optnτ =2,5101 год.;

..optремT =3,1889 год.

При цих параметрах буде забезпечений мінімум су-
марних витрат  на  експлуатацію і МО
ЗВТ( minЗВТЦ =0,1706 при ЗВТC =0,025, пС =1,4, рС =3,

шС =1) з рівнем метрологічної надійності ДК =0,8588.
З метою прикладного застосування,  на основі про-

ведених досліджень, розроблені інформаційно-мережна
технологія програмних засобів  і рекомендації щодо ав-
томатизованого розв’язку задач оцінки і аналізу експлу-
атаційної надійності ЗВТ з наступним вибором оптималь-
них значень параметрів  СМО ЗВТ.

Розроблений модуль орієнтований на розв’язок  трьох
основних задач: 1 – оцінка фактичного стану (на даний

момент часу) рівня надійності груп однотипних ЗВТ.
Розрахунок значень показників надійності ЗВТ прово-
дять для призначеного на підприємстві міжповірочних
інтервалів (МПІ) при фіксованих інших параметрах МО
ЗВТ (рис. 2); 2 – будуються залежності показників на-
дійності і цільової функції  від періоду  проведення по-
вірочних робіт; 3 –  враховуючи значення цільової функції
і обмеження виробництва на показники надійності ЗВТ,
призначати оптимальні (у визначеному змісті) МПІ, як
індивідуальні, так і для груп однотипних приладів.  Слід
додати, що дану процедуру можна  використовувати для
дослідження впливу параметрів якості обслуговування і
ремонту на показники надійності, а також доповнити
функціями 3-D візуалізації,  для побудови поверхні цільо-
вої функції двох аргументів ( пT , мT ) і процедурою вибо-
ру оптимальної комбінації параметрів СМО ЗВТ.

Локальний оптимум цільової функції не завжди може
служити критерієм для вибору МПІ, при наявності об-
межень на коефіцієнти експлуатаційної надійності ЗВТ.
В зв’язку з цим,  для дослідження залежності рівня над-
ійності груп однотипних ЗВТ від параметрів СМО ЗВТ
запропоновано метод сканування графіків функцій по-
казників надійності ЗВТ, який полягає в наступному: бу-
дуються графіки залежностей від періоду пT  наступних
величин: 1t / яT , ГK , ДK , ТВK , МРT , ТМР/ яT  і ЗВТЦ . Після
розрахунків залежностей і виводу графіків на екран, ко-
ристувач в діалоговому режимі встановлює горизонталь-
ний покажчик (динамічне середовище сканування
графіків) в точку мінімуму цільової функції. Горизон-
тальний покажчик перетинає графіки залежностей і ви-
водить на екран значення показників надійності в точках
перетину (рис. 3). Переміщаючи покажчик, користувач з
заданою частотою дискретизації діапазону зміни пT  ко-
ригує МПІ в області оптимальних значень, при наявності
обмежень на показники надійності, або при фіксовано-
му МПІ вирішує задачу оцінки фактичного рівня над-
ійності  ЗВТ. Поле «Номер закону розподілу метрологіч-
них відмов» включає функцію «select», за допомогою
якої користувач обирає потрібний вид закону розподілу
для однотипних ЗВТ:  1 – експоненціальний розподіл;  2 –
дифузійно-монотонний;  3 – дифузійно-немонотонний.

Розроблена процедура дозволяє ефективно проводи-
ти кількісний аналіз рівня експлуатаційної надійності пар-
ку ЗВТ сучасних промислових підприємств і визначати
оптимальну періодичність (за критеріями експлуатацій-
ної надійності і визначеного показника економічної ефек-
тивності МО ЗВТ) проведення повірочних і ремонтних
робіт, а також попередній аналіз можливих комбінацій
параметрів СМО ЗВТ в інтерактивному режимі АРМ
метролога.

На основі вхідних даних розглянутої процедури
(рис. 3) розв’язана задача вибору оптимальних значень
параметрів СМО ЗВТ методом Монте-Карло.
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Рис. 2. Оцінка фактичного стану рівня надійності ЗВТ

Рис. 3. Аналіз залежностей показників надійності і  вибір оптимального МПІ
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Пошук оптимальної комбінації параметрів СМО ЗВТ
виконувався за допомогою алгоритму випадкового не-
направленого пошуку. В якості генератора випадкових
чисел використаний математичний датчик псевдовипад-
кових чисел «Mersenne Twister», який відносяться до кла-
су лінійних конгруентних генераторів (період гамми
(2^19937-1)/2) [3].

Наприклад, при об’ємі статистичних випробувань
N=105, діапазон варіювання параметрів СМО ЗВТ:

пα = пβ = 0,05 ÷  0,2,  pβ = 0,25 ÷ 0,35,  пτ = 1 ÷ 6, pτ = 3 ÷ 8;
пT  = 8×104  ÷ 1,6×105, вектор комбінації оптимальних па-
раметрів CМО ЗВТ π= |0,0583, 0,0508, 0,2535, 8,0203e+04,
2,5244, 6,4182|T при цьому значення цільової функції
CF(k) = 0,0602 при рівні технічної надійності ГK =0,9645,
ТВK = 0,9651 (коефіцієнт технічного використання ЗВТ за

час життєвого циклу цT ) і метрологічної ДK  = 0,9651, що
підтверджує ефективність розроблених процедур і дос-
товірність отриманих результатів.

Для оцінки економічної ефективності від підвищення
якості сукупності вимірювань необхідно провести досл-
ідження впливу метрологічної складової надійності ЗВТ
на якість продукції. Для розрахунку використаємо данні
статистичних досліджень груп однотипних ЗВТ, які при-
ведені в роботі [5] для промислових підприємств.

Сумарні втрати від браку по причині метрологічних
відмов в ЗВТ виражаються:

( )∑∑
==

⋅⋅−=
рмТ

j

Р

k

бр
jkkjk

М

j
Д

бр CPqКС
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1 ,

де 
j

KД  – коефіцієнт достовірності ј-ї групи однотипних
приладів, jkq  – величина, яка вказує тип і кількість ЗВТ

кожного типу на робочому місці деякого типу, бр
jkC  –

штрафні коефіцієнти застосування даного типу ЗВТ з
метрологічною відмовою на визначеному типі робочо-
го місця (втрати від браку, визначаються типом конкрет-
ного виробництва). Всі величини вартості для зручності
обчислень будемо виражати в умовних одиницях (у. о.),
що при необхідності дозволить перевести дані величини
в необхідні грошові одиниці. В табл. 2 приведені загальні
характеристики надійності 5-ти груп однотипних ЗВТ, де

MMT σ,  – середнє значення і середньоквадратичне на-
працювання на метрологічну відмову, ЯT  – середнє зна-
чення напрацювання на явну відмову.

j
 

MT , год. 

м

м
T
σ

 ЯT , год. 

1 112320 0,94 112320 

2 23414 0,72 100000 

3 31968 1,35 100000 

4 34905 1,08 150000 

5 37670 1,37 150000 

Таблиця 2.

Діаграма на рис. 4 ілюструє однакову динаміку впли-
ву метрологічної надійності на якість продукції для вве-
дених в розгляд критеріїв економічної ефективності при
різних варіантах розрахунку і оптимізації метрологічної
надійності ЗВТ: а) брC = [51543; 22401; 88227; 62118; 37646];
б) DNsumCF = [0,7049; 0,3801; 1,1111; 0,8206; 0,5504] (цільо-
ва функція сумарних втрат від застосування ЗВТ з мет-
рологічною і витрат на метрологічне обслуговування).

Рис. 4. Дослідження критеріїв економічної ефективності
СМО ЗВТ

ВИСНОВКИ

Проведені дослідження показали шляхи отримання
чисельного розв’язку для задач багатопараметричної оп-
тимізації МО на основі моделей експлуатації ЗВТ мето-
дом Монте-Карло. Модифікації марковської моделі реко-
мендується застосовувати при апріорному аналізі систе-
ми МО ЗВТ, а дискретно-безперервну для динамічного
коригування параметрів МО ЗВТ. При достатній кількості
випробувань і застосуванні сучасних методів генерації
псевдовипадкових чисел оптимальне значення цільової
функції сумарної вартості МО ЗВТ може бути знайдене
за допомогою алгоритмів випадкового пошуку.

На основі технологій програмування інформаційних
мереж запропонована методика сканування функцій
показників надійності ЗВТ, що дозволило автоматизува-
ти розв’язок задач оцінки і аналізу рівня експлуатаційної
надійності ЗВТ, вибору оптимального МПІ.

Розроблені програмні засоби  можуть бути адапто-
вані для роботи в складі функціонуючих на сьогоднішній
день АСУ МО ЗВТ для вирішення задач діагностики і
моніторингу надійності ЗВТ, оптимізації параметрів СМО
ЗВТ на різних рівнях державних метрологічних служб і
підрозділів підприємств.
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Сделана формализация процессов эксплуатации и метрологического обслуживания средств измерительной техники на про-

мышленных предприятиях. Для оптимизации параметров систем метрологического обслуживания использован метод ненаправ-
ленного случайного поиска Монте-Карло. Проведена оптимизация суммарных затрат на метрологическое обслуживание на
основе дискретно-непрерывной модели эксплуатации средств измерительной техники.

Ключевые слова: моделирование методом Монте-Карло, многопараметрическая оптимизация, датчики псевдослучайных
чисел, метрологическое обслуживание.

Ignatkin V.1,  Litvinenko V.2, Olejnik L.3, Tomashevskyi A.4, Shpakovskyi A.5
1Doctor of Sciences, Professor, Dniprodzerzhynsk state technical university, Ukraine
2Doctor of Philisophy, Senior lecturer, Dniprodzerzhynsk state technical university, Ukraine
3Candidate for degree, Dniprodzerzhynsk state technical university, Ukraine
4Doctor of Philisophy, Senior lecturer, Zaporizhzhya national technical university, Ukraine
5Chief-metrologist, Pridniprovska railroad, Ukraine
MODELS OF METROLOGICAL SERVICES PROCESSES OF MEASURING EQUIPMENT
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ELECTRIC FIELD HOMOGENEITY PROBLEM IN THE
MULTI-ELECTRODE PHASE-ADJUSTABLE APPLICATOR

In our study we have proposed a mathematical model of multiphase cylindrical apparatus
for bulk materials treatment with radio frequency electric field. According to the model the
analysis of the distribution of the electric field inside the zone restricted with multiple connect-
ed circular arc-shaped boundary on the basis of the field coupling problem of the theory of
singular integral equations is performed. The expressions for determination of the electric field
strength in the core are given. Also we propose a schematic diagram of the generator for the
electrodes excitation and the principle of building of the apparatus for treatment of grain and
other bulk materials with the electric field of radio frequency.

Keywords: electric field, high frequency, integral singular equations, homogeneity,
applicator.

INTRODUCTION

The electrical technologies have been implemented in
the various areas of industry. The agricultural complex has
also benefited from the said technologies. Scientific and
technical achievements created the opportunity to improve
the technologies for production and storage of crops. Such
the innovations include the use of radio frequency (RF)
electric field and microwave electromagnetic field for pre-
sawing treatment of seeds, drying and disinfestation of grain,
berries as well as for many others instances.

During the pre-sawing treatment of seeds with electric
and electromagnetic fields the growth activation is also
accompanied with extermination of pathogenic organisms
and pests. Seeds irradiated with the electromagnetic field
grow faster, develop much better and acquire higher
resistance to diseases and natural disasters [1, 2]. Grain
drying with the help of electric and electromagnetic fields
also offers a series of advantages. In particular, it is possible
to reduce energy costs, perform drying under low air
pressure which intensifies evaporation at relatively low
temperatures to ensure high homogeneity of heating. All of
the above provide significantly higher grain quality and
reduce its losses during storage.

MATERIAL AND METHODS

Equally distributed heating of the entire bulk of grain is
one of the prominent technological features of the hardware,
implemented for drying and disinfestation of grain. Within
the interaction zone where the energy is delivered via the
electric field, the latter must be substantially homogeneous.

In RF apparatuses for drying and disinfestation of grain
the electric field strength in the interaction zone is of great
importance and should not be less than 1,2–1,8 kV/cm. For

© Zinkovskiy Yu. F., Sydoruk Yu. K., Turovskiy A. O., 2014

instance, if the distance between the electrodes d = 30 cm,
the voltage on the electrodes should be 36–54 kV. Thus, RF
dryers require generators with high output voltage, and this
creates difficulties for their designing and operation.

When creating and designing RF systems it is also
necessary to take into account the fact that the load on the
generator is predominantly of capacitive character, and
significant increase of the capacity causes difficulty in
matching of the electrodes with the generators thus affecting
the efficiency.

ENSURING OF UNIFORMITY OF THE
ELECTRIC FIELD IN THE IRRADIATION AREA

A simple implementation of an electrode system, which
can provide a homogeneous electric field has two parallel
metal plates. To reduce the influence of edge effects and to
ensure the uniformity of the field it is necessary to increase
the size of the electrodes, but it will cause significant increase
of their capacity.

The proposed electrode structure can be characterized
by the high level of homogeneity of electric field in the
interaction zone, high energy efficiency and significantly
lower capacity compared to plain electrodes with the same
productivity.

In order to obtain the high homogeneity of the electric
field with a smaller capacity compared to the planar
electrodes, ensuring high performance of the apparatus, the
use of the electrode structure [5] is proposed. The structure
consists of n arc-shaped electrodes placed on the side of a
cylinder of radius r and length l, where l >> r. It is assumed
that the electrodes are perfectly conductive and are of
negligibly small thickness, and the whole structure is
surrounded with vacuum. The potential of each electrode is
V01, V02, … , V0n, respectively.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-4
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The objective of this research is to provide a
mathematical model of the structure described in order of its
implementation as a part of an apparatus for processing of
dielectric bulk materials with RF electric field. Thus it is
necessary to determine the distribution of the electric field
in the region inside the electrodes structure, which then
specify the optimal number and sizes of the electrodes to
provide the required size of the interaction area. Herewith
the area of interaction is to be located within the field
homogeneity region.

THEORETICAL ANALYSIS OF THE ELECTRIC
FIELD IN MULTIPLE-ELECTRODE STRUCTURE

Since l >> r the problem of calculation of the potential
and strength of the electric field within the cylinder is reduced
to a plane problem in an infinite complex plane with a ring-
shaped n-electrode boundary L of radius r. Ring-shaped
boundary L is divided into separate segments of
disconnected arcs L1, L2, …, Ln О L, which have no common
points (Fig. 1). Arcs L1, L2, …, Ln, located in the intervals
а1b1, a2b2, a3b3, …, anbn, are equipotential because of being
perfectly conductive. The potential of each arc, respectively,
equals V01, V02,…, V0n. With respect to a circle of radius r full
complex plane z is divided into two symmetrical sections:
external S+, for which |z| ≥r, and internal S–, for which |z|≤r,
where z is an independent complex variable. The problem is
to determine the complex potential Ф(z) = U(z) + jV(z), where
V(z) is a potential of the field, and the electric field

∗′−= ])(Ф[)( zjzE   [3], where )(Ф z′  is the derivative of the

potential with respect to z. Electric field strength )(zE  is a

single-valued analytic function, and a sign[ ]∗... stands  for a
complex conjugation. These functions are specified at every
point within the complex plane z [4]. All over the complex
plane function )(zE  possess the following properties:

1. )(zE  is limited in value everywhere except the arcs’
ends (points ak and bk), at which ∞→)(zE .

2. Due to the symmetry of  with respect to the boundary
circle  on arcs akbk, and  on arcs bkak+1, where  is the electric
field at the boundary arcs on the outside and  is the electric

Fig. 1. Arrangement of electrodes of the structure

According to the properties referred to above, )(zE  is a
piecewise holomorphic function and L denotes a set of finite
number of simple (smooth) arcs (L1, L2, …, Ln ∈ L), which

have no common points, in addition the electric field )(γ
+

E

at L obeys the expression: )()()( γγ=γ
−+

EGE .
Due to the property 2 the function )(γG  is equal to –1 at

arcs akbk and is equal to 1 at bkak+1, i.e.  is piecewise constant
function with the discontinuity of the first kind when going
through the points ak and bk. So points ak and bk are nodal
and singular, and  is constant all over on the L except nodes.

The above properties of )(zE  fit the field coupling
problem of the theory of singular integral equations [5].

A general form of the expression of homogeneous
problem of field coupling in the case when the function to
be found (the electric field) is finite can be written at infinity
as follows [5]:

)()()( ξξ=ξ PXF , (1)

where )(ξF  is the function to be found, )(ξX  is some
canonical solution, )(ξP  is arbitrary polynomial of power k,
ξ is independent complex variable.

With respect to the problem, expression (1) takes the
form:

Е(z) = X(z ∗ )P(z ∗ ). (2)

Following the above theory the power of the polynomial
P(z ∗ ) and the so-called index of the problem of coupling χ
is determined by the behavior of Е(z) at infinity.

Since Е(z) has at infinity a zero of the second order, P(z)
is of power m, so the power of X(z) is equal to χ  = (m + 2).
According to definition [3]:

πγ=χ 2/)]([arg LG ,

where the sign […]L denotes the increment of expression
enclosed in parentheses when passing the contour L once
in a positive direction. Due to the fact that ak and bk are

field on the inside of the circle,  denotes the complex
coordinate on the boundary.

3. On arcs akbk tangential component of the electric field

)(γτE  with respect to the boundary circle takes zero value,
and on arcs bkak+1 the perpendicular component of the
electric field is equal to zero both on the external and on the
internal side of the arcs.

4. At infinity )(zE  has a zero of second order..
5. With respect to the boundary circle the electric field

and the complex potential are related by the equations

( )
*

*2
*

1
S

S
E z E z

z+
−

⎛ ⎞⎛ ⎞
= ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 and ( )

*

*
1 ,z
z

⎛ ⎞⎛ ⎞
Φ = − Φ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠

where +S  and −S  denote the external and internal sides of
the boundary, respectively.
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Thus, in general, the problem of class hq has the canonical
function:

( )
( )
( )

1

2

R
X Q

R

ξ
ξ =

ξ
 , (4)

where Q is an arbitrary constant and

( )1
1

( ) ,
q

k
k

R с
=

ξ = ξ −∏  (5 a)

( )
2

2
1

( ) ,
n

k
k q

R с
= +

ξ = ξ −∏ (5 b)

where с1, с2, …, сq are non-singular nodes; сq+1, сq+2, …,
с2n are singular nodes. The discussed problem has no non-
singular nodes, therefore q = 0 and the problem is
characterized as a problem of class h0, and its canonical
function is

( )
( )

*
*

QX z
R z

= , (6)

where ( ) ( )( )
1

n
* * *

k k
k

R z z a z b
=

= − −∏  and constant Q can

be obtained according to the property 3 on the boundary

circle from the expression 4
1

n
k k

k
Q a b

=
= ∏ [4].

In what fallows the expressions of the electric field and
potential, it is advisable, to be represented in the form of
normalized variable Z = z/r, which is achieved by conformal
mapping of the complex plane z onto the plane of a single
boundary circle Z. Using expressions (2, 3, 5, 6) and

The two expressions above can be used as initial for
calculating the electric field and potential at each point in
the region Z for arbitrary distribution of the points ak and bk
within the boundary circle L as well as for random
distribution of potential on the boundary arcs Lk. According
to the statement of the problem it is necessary to create
uniform distribution of electric field within the electrode
structure, which is only possible when L1 = L2 = L3 =…= Lm
and b1a2 = b2a3 =…= bna1. Let 12ϕ  denotes the angle by
which all the arcs are bent down, respectively, the angular
interval between the adjacent arcs is denoted by 22ϕ , the
angular distance between the midpoints of adjacent arcs is

n/2π  (Fig. 1). Assuming the linearity of dielectric properties
of treated medium the total electric field and potential within
the given structure with an arbitrary distribution of the
voltages among the arcs can be found as the sum of
strengths and potentials obtained from the partial solution
of the problem where only one arc Lk possesses potential
V0k and the others arcs are of zero potential. With regard to
these conditions, the expression of the electric field (7) can
be written as follows:
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and the electric field lines pattern is depicted in Fig. 2. The
electric field structure is symmetric with respect to line u,
which passes through the center of arc Lk, which possesses
potential V0k (Fig. 2), therefore the symmetric coefficients
must be equal to each other: С1 = Cn–1, C2 = Cn–2... Hence
the number of unknown coefficients is reduced to N = n/2
for even n and to N = (n + 1)/2 for odd values of n.

singular nodes nG L π=γ 2))]([arg , n=χ , m = n – 2. With
the known index of the problem of coupling the polynomial
expression will take the form
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The class of the problem is determined depending on
the behavior of )(γG  and F(z) in nodes. Accordingly, the
nodes are singular when F(z) at nodes is infinite, and non-
singular, when the function in the nodes is limited.
Conventionally, the class of the problem is denoted by hi,
where і is the number of non-singular nodes at the boundary
line.

performing the procedure of conformal mapping we obtain
the expression of the electric field
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and potential
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After performing the boundary conditions symmetrization with respect to the u-axis, the equation (9) takes the form:
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Fig. 2. Structure of the electric field lines

Taking into account that the distance from all the points
on the boundary circle to the origin equals r, in order to
describe location of any point on the circle, it is sufficient to
specify only the angular coordinate ϕ, which corresponds
to a polar coordinate system.

Hence on boundary circle we have )exp( ϕ= jZ .
Substituting the value of Z in (10) and using Euler
transformation, we obtain the expression for electric field
strength on the boundary circle:
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Expression (11) is used to determine the unknown
coefficients Сi by integrating ϕE  (Z)k between the nodes bk

and ak+1, whose difference of potential is known. As the
number of the intervals is equal to N, the number of the linear
independent equations, wherefrom the N unknown
coefficients Сi are defined, is also equal to N. The N-order set
when applying the potential V0k to the k-th arc is written as
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where Р–i/n(сos(n 2ϕ )) is a Legendre function of order (–і/n),

p denotes the number of equation (p∈[1, 2, ..., N]), 1k p k pb aV
+ − +

is the difference of potential between the points bk+p–1 and
ak+p. In this set only the first equation, for which p = 1, has a
right-hand side (V0k ≠  0), in other equations for which p > 1,
the right side is zero. A more detailed mathematical explanation
of the given expressions has been provided in [6, 7].

The high degree of homogeneity of the electric field
within the inside region z and rotation of field can be obtained
if the potential distribution on the boundary arcs is provided
according to the expression:

V0k = V0msin[ ω t + (k – 1)2 π  /n], (13)

where ω and V0m represent the cyclic frequency and
amplitude of the electrodes supply signal, accordingly, t is
time. Thus the total vector of the electric field will be oriented
between the electrodes with the maximum instantaneous
voltage, phase of signal at which is equal to π/2 + πM,
where M is arbitrary integer.

Since Сi = V0kFi, and Fi = –(n/2 π )‡(A/Ai)‡(1/P–i/n(cos
n 2ϕ )), where А is the determinant of the set (12) and Аi is
the algebraic complement of its i-th element [7], so the
expression (10), after (13) being substituted in it, and finding
the total field generated by all the arcs by calculating the
corresponding sum by k, takes the form:
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RESULTS AND DISCUSSIONS

Calculation of the electric field according to equation (14)
shows that for small values of n the electric field in the inner
region of complex plane z is considerably inhomogeneous,
but there is a rise in homogeneity when n increases. To
illustrate this statement in Fig. 3 and Fig. 4 the graphical results
of calculations of |E(z)| for n = 4, n = 8 and n2/2 π=ϕ  are
presented. Here in the figures it is assumed that z = x + jy,
where x and y are the coordinates normalized to the radius r
and all the values are normalized to the value in the center. It
is apparent that for n = 8 the radius of homogeneity zone rh is
equal to 60 % of the boundary circle radius.

At the same time for n = 4 the size of uniformity zone is
virtually absent. The size of the uniformity zone also
depends on the angle 22ϕ . For small values of n the effect
of this parameter on the homogeneity of the field is
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significant, but with the increase of n the effect on the zone
size decreases. A major advantage of this electrode structure
is the fact that the electric field in the zone of homogeneity
has rotational character. This feature also improves the
uniformity of the irradiation facility, especially in the cases
when the individual particles to be irradiated are of elongated
shape.

THE PRINCIPLES OF CONSTRUCTION OF THE
APPARATUS FOR TREATMENT OF GRAIN WITH
RADIO FREQUENCY ELECTRIC FIELD

The base of the device is an electrode system formed on
the side of a cylindrical chamber through which the treated
bulk material passes. The electrodes are made in the form of
thin metal strips of arc-shaped cross section and are embedded

а)

b)

Fig. 3. Dependence of |E(x, y)| (a) and the electric field lines
pattern (b) for n = 4

а)

b)

Fig. 4. Dependence of |E(x, y)| (a) and the electric field lines
pattern (b) for n = 8

in dialectical shell 1 and 3 (Fig. 5) [9]. The dielectric shell 1
inside of which the grain or other bulk material is processed is
oriented vertically so that it moved by gravity. All the
electrodes are of the same size and the angle between the
midpoints of the adjacent electrodes is 2 π /n. From the
outside the electrode system is shielded with metal screen 4.

Multiphase (n-phase) generator that feeds the electrode
system has n output units, which are located around the
electrode system. Each unit is placed closely to the fed
electrode in separate chamber 5. Electrodes are
interconnected with the generator unit with a cable 6.
Material to be processed 7, contained in the input container
8, is gravity fed through the interaction zone to the output
tank 9. The velocity of the material and, accordingly,
processing time is adjustable with sliding diaphragm 10.
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а) b)

Fig. 5. Embodiment of the device for treating of grain with radio frequency electric field given in the vertical (a) and horizontal section (b)

Generator, whose block diagram is shown in Fig. 6, a,
forms a monochromatic signal in the frequency range from
10 to 100 MHz. It includes the tunable oscillator with an
amplifier 1; signal replicator 2, which has four outputs of
equal signals amplitudes and phases differed by 90є; signal
replicator 3, which has four inputs and 8 outputs with phase
difference between adjacent outputs equal to 4/π ; amplifiers
and high-voltage transformers 4І–4IV. In Fig. 6, b the layout
of the electrodes connection is shown, whose numbers
correspond to the numbers of the generator outputs. For
each output the phase shift of the signal is also given. The
generator also incorporates a system for monitoring and
correcting the amplitudes and phases of the output signals
that is not stated in the figure.

a) b)

Fig. 6. Schematic diagram of the feeding generator (a) and of electrodes allocation scheme (b)

CONCLUSIONS

The problem of field coupling of the theory of singular
integral equations is an effective tool for analyzing the
distribution of the electric field inside the space bounded
by multiply connected circular arc-shaped boundary, and
allows us to obtain precise analytical expressions for the
electric field distribution within the electrode structure. The
calculations showed that the size of the zone of uniform
field distribution inside the structure is determined by the
phase and amplitude distribution on each electrode. When
excited the regularly placed electrodes with a harmonic
voltage with relative phase shift corresponded to the angular
position of the electrode on the circle, with a number of
elements of structure equal to 8 the size of uniformity zone
is 60 % of the diameter of the structure. Thus excited the
electrode structure provides the uniform rotation of the field.
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ПРЯМОЙ СИНТЕЗ ШЛЕЙФНЫХ ФИЛЬТРОВ НИЖНИХ ЧАСТОТ С
ЧЕБЫШЕВСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

© Карпуков Л. М., Корольков Р. Ю., 2014

Предложен метод синтеза шлейфных фильтров нижних частот с чебышевской
характеристикой, не использующий фильтры-прототипы. Выполнено сравнение
результатов синтеза фильтров предложенным методом и методами на основе фильтров-
прототипов, показавшее преимущество предложенного метода.

Ключевые слова: разомкнутый шлейф , фильтр, функция  фильтрации ,
четвертьволновой отрезок линии.

ВВЕДЕНИЕ

Методы синтеза фильтров, используемые в настоя-
щее время в микроволновой инженерии [1–3], основа-
ны на применении фильтров-прототипов на LC-элемен-
тах с сосредоточенными постоянными. В статьях [4, 5] в
качестве фильтра-прототипа предложен цифровой
фильтр. Однако следует отметить, что переход от фильт-
ров-прототипов к цепям с распределенными парамет-
рами сопряжен с различными аппроксимациями и при-
ближениями, что сказывается на качестве синтезируе-
мых характеристик фильтров. Поэтому актуальной
задачей является развитие существующих и разработка
новых методов синтеза микроволновых фильтров.

В [6] предложен метод прямого синтеза шлейфных
полосно-пропускающих фильтров с чебышевской харак-
теристикой передачи, не требующий использования
фильтров-прототипов. В настоящей работе данный ме-
тод применен для решения задачи синтеза фильтров ниж-

Математические модели элементов фильтров определим следующим образом:
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них частот с симметричной структурой, составляемой
из четвертьволновых отрезков линий передачи и разомк-
нутых шлейфов. В процессе решения этой задачи опре-
делены модели элементов структуры фильтра. Состав-
лены функции фильтрации, обеспечивающие равновол-
новые характеристики. Разработана процедура синтеза,
начиная с выбора числа элементов фильтра и заканчи-
вая определением их волновых сопротивлений. Прове-
дено сравнение результатов синтеза по предлагаемому
прямому методу и по методам, использующим фильт-
ры-прототипы.

МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ФИЛЬТРА И ФУНКЦИЯ
ФИЛЬТРАЦИИ

Структуры исследуемых фильтров представлены на
рис. 1, где 0ρ , Lρ , Sρ  – волновые сопротивление нагрузок,ок,
отрезков линий, разомкнутых шлейфов, соответственно.

– для разомкнутого шлейфа.
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Рис. 1. Структуры фильтров

Здесь 1j = −  – мнимая единица, θ – электрическая
длина отрезков линий; ikA  – числитель, В – знаменатель
соответствующего параметра рассеяния ik ikS A B= ;

( )2 2
11 21A A A B= − ; 0L LR = ρ ρ , 0S SR = ρ ρ  – нормиро-

ванные волновые сопротивления.
Математическая модель исследуемого фильтра вы-

числяется перемножением моделей его элементов [6]:

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

1
21 21

1

ˆ ,

ˆ 1 .
k

n

k
k

nn

k

M M

A A

=

−

=

⎫
θ = θ ⎪

⎪
⎬
⎪θ = − θ ⎪
⎭

∏

∏
 (3)

Структура матрицы ( )M̂ θ  аналогична структуре мат-
риц ,S LM M .

Коэффициент передачи по мощности фильтра без
потерь:

( )
( )

2
21 2

1ˆ
1

S
F

θ =
+ θ

.

Здесь ( ) ( ) ( )11 21
ˆ ˆF A Aθ = θ θ  – функция фильтрации.

Для фильтров, обладающих симметрией, функция ( )F θ
содержит только мнимую составляющую.

Анализ структур фильтров на рис. 1 с использовани-
ем соотношений (1)–(3) позволил получить следующее
соотношение для функций фильтрации:

( )2

0
sin( ) cos

( )
cos( ) S

m k
k

k
n

j
F =

θ α θ

θ =
θ

∑
. (5)

Здесь Sn  – количество шлейфов, Sm n=  – для струк-
туры на рис. 1, а, 1Sm n= −  – для структуры на рис. 1, б.

Нетрудно показать, что полученное соотношение с
точностью до постоянного коэффициента соответству-
ют чебышевской функции вида:

( )
c

tg( ), , cos arccos
tg( )S S ST n n n

⎧ ⎡ ⎤θ⎪θ + δ = ⋅ +⎨ ⎢ ⎥θ⎪ ⎣ ⎦⎩

( )
c

sin( )arccos
sin( )Sn

⎫⎡ ⎤θ ⎪+ + δ ⋅ ⎬⎢ ⎥θ ⎪⎣ ⎦⎭
, (6)

где cθ  – угол, соответствующий границе полосы пропус-
кания по уровню пульсаций фильтра с равноволновой
амплитудно-частотной характеристикой; 1δ =  – для струк-
туры на рис. 1, а; 1δ = −  – для структуры на рис. 1, б.

Например, для структуры на рис. 1, а при 3Sn = ,
4Ln =  соотношение (6) преобразовывается к виду:

( )
3 2

0
3

sin( ) cos
( ,3,4)

cos( )

k
k

kT =
θ α θ

θ =
θ

∑
. (7)

Здесь коэффициенты вектора α определяются следу-
ющим образом:

3 4 5 6 7
c c c c c[4cos( ) 16 cos( ) 24 cos( ) 16cos( ) 4 cos( )α = θ + θ + θ + θ + θ ,

2 3 4
c c c c3cos( ) 20 cos( ) 51cos( ) 64 cos( )− θ − θ − θ − θ −

5 6 7
c c c41cos( ) 12 cos( ) cos( )− θ − θ − θ ,

2 3 4 5
c c c c c4 24 cos( ) 56 cos( ) 64 cos( ) 36 cos( ) 8cos( )+ θ + θ + θ + θ + θ ,

2 3 7
c c c c8 24 cos( ) 24 cos( ) 8cos( ) ] / sin( )− − θ − θ − θ θ .

В свою очередь для структуры на рис. 1, б при 4Sn = ,
3Ln =  имеет место

( )
3 2

0
4

sin( ) cos
( ,4,3)

cos( )

k
k

kT =
θ α θ

θ =
θ

∑
, (8)

где

 4 5 6 7
c c c c[8cos( ) 24 cos( ) 24 cos( ) 8cos( )α = θ + θ + θ + θ ,

2 3 4
c c c8cos( ) 36cos( ) 64cos( )− θ − θ − θ −

5 6 7
c c c56cos( ) 24cos( ) 4cos( )− θ − θ − θ ,

2 3
c c c1 12 cos( ) 41cos( ) 64 cos( )+ θ + θ + θ +

4 5 6
c c c51cos( ) 20 cos( ) 3cos( )+ θ + θ + θ ,

2 3 4 7
c c c c c4 16 cos( ) 24 cos( ) 16 cos( ) 4 cos( ) ] / sin( )− − θ − θ − θ − θ θ .
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МЕТОДИКА СИНТЕЗА

Исходными данными для синтеза являются: 0f  – цен-
тральная частота, соответствующая электрической дли-
не 0 2θ = π ; cα  – затухание по уровню пульсаций в по-
лосе пропускания, дБ; cf  – граничная частота полосы
пропускания; zα  – затухание на частоте zf  в полосе заг-
раждения, дБ.

Из (6) следует формула для выбора числа шлейфов в
рассматриваемых структурах:

z

c

10

10

sin( )10 1arccos arccos
sin(

10 1

( ) sin( )arccos arccos
( sin(

z

с

S
z z

с с

h

n
tg
tg

α

α

⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎛ ⎞θ−⎜ ⎟ − δ ⎜ ⎟θ⎜ ⎟ ⎝ ⎠
⎜ ⎟−⎝ ⎠=

⎛ ⎞ ⎛ ⎞θ θ
+⎜ ⎟ ⎜ ⎟θ θ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

, (9)

где ,
,

02
c z

c z
f
f

π
θ = .

Для выбранной структуры фильтра по (5), (6) состав-
ляется функция фильтрации:

( ) ( )
( ) ( )

( )

2

0
sin cos

, ,
cos S

m k
k

k
S S nF j T n n j =

ε θ α θ

θ = ε θ + δ =
θ

∑
,(10)

где 
c

1010 1
α

ε = − .
По функции фильтрации составляется квадрат моду-

ля знаменателя S-параметров фильтра:

( ) ( ) ( )
2

2 2 2

0

ˆ sin cos cos( ) S
m k n

k
k

B
=

⎡ ⎤
θ = ε θ α θ + θ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ . (11)

В ( )
2

B̂ θ  производится замена переменной θ  на

( )exp 2z j= − θ . В функции ( ) 2B z  выделяются корни kz ,

удовлетворяющие условию 1kz ≥ , и составляется зна-
менатель S-параметров:

( ) [ ]
1

0
0

ˆ
m

k
k

B z z z
−

=
= γ −∏ . (12)

Оставшиеся корни, удовлетворяющие условию 1kz ≤ ,
будут принадлежать функции, комплексно сопряженной
с ( )B̂ z . Заключительной операцией первого этапа явля-
ется формирования матрицы синтезируемого фильтра в
виде совокупности полиномов:

( )
0

ˆ .
m

k k k

k kk

d a
M z z

a b=

−⎡ ⎤
= ⋅⎢ ⎥−⎣ ⎦

∑ (13)

Для реализации фильтра по соотношению (13) моде-
ли (1), (2) элементов фильтра представляются в виде за-
висимостей от переменной z:

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( )

2 2 2

22 2

21

1 1 (1 ) 11 ,
4 1 1 (1 ) 1

,

L L L
L

L L L L

L

R R z R z
M z

R R z R R z

A z z

⎫⎡ ⎤− − + − ⋅ − ⎪⎢ ⎥= ⋅ ⎪⎢ ⎥− − ⋅ − − + + − ⎬⎣ ⎦ ⎪
⎪= ⎭

 (14)

( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

21

2 1 1 11 ,
2 1 2 1 1

( ) 1 .

S
S

S S

S

R z z z
M z

R z R z z

A z z

⎫⎛ ⎞− + + − − −⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎪⎜ ⎟= ⋅ ⎪⎜ ⎟− − + − −⎡ ⎤ ⎬⎣ ⎦⎝ ⎠
⎪

= + ⎪⎭

 (15)

Матрица (13), в соответствии со структурой фильтра,
последовательно умножается на матрицы, обратные
матрицам (14), (15). При этом волновые сопротивления
отсоединяемых элементов подбираются таким образом,
чтобы обеспечить понижение порядка полиномов мат-
рицы, остающейся после редукции части фильтра.

При отсоединении отрезка линии условие пониже-
ния порядка полинома остающейся части имеет с уче-
том выражения для матрицы, обратной (14), следующий
вид:

( ) ( ) ( )2 2
11
ˆ1 0 1 0L LR S R− + ⋅ + − = , (16)

Отсюда

( )
( )

11

11

0 1
0 1L

Ŝ
R

Ŝ
+

=
−

. (17)

Здесь ( )11 0 0
ˆ 0S a b=  – коэффициент отражения при

0z = .
При отсоединении шлейфа условием понижения по-

рядка полинома является его делимость на определитель
матрицы (15), содержащий множитель ( )21z+ . Этому
условию соответствует равенство:

( )( ) ( )1

1 0
1 1 0

m mk k
k k S k

k k
k a b R a−

= =
+ − + − =∑ ∑ . (18)

Отсюда

( ) ( )
( )

11

11

ˆ ˆ1 1
ˆ 1S

A B
R

A

′ ′− + −
= −

−
. (19)

Здесь штрихом обозначены производные, вычислен-
ные при 1z = − .

По вычисленному SR  определяется волновое сопро-
тивление присоединенной к шлейфу линии:

ekv S
L

S ekv

R R
R

R R
=

− , (20)

где ( )
( )

11

11

ˆ 0 1
ˆ 0 1ekv
S

R
S

+
=

−
.
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ПРИМЕР СИНТЕЗА ФИЛЬТРА
Выполним синтез фильтра нижних частот по исход-

ным данным из [5]: 9
0 4 10f = ⋅  Гц, 3zα =  Дб – затухание

на частоте 92 10zf = ⋅  Гц, характеристика равноволновая
с затуханием 0,1cα =  Дб по уровню пульсаций в полосее
пропускания с граничной частотой 91,88 10cf = ⋅  Гц.

Для этих исходных данных в [5] представлены результа-
ты синтеза фильтра с использованием фильтра прототи-
па, составленного для z-области. Фильтр был реализован
в виде пяти секций, каждая секция состояла из шлейфа и
отрезка линии. Волновые сопротивления ( ),S LR R  секций
в омах: (150,0, 49,9); (35,7, 99,4); (23,3, 92,7); (34,0, 65,5); (150,0,
41,8). Входное и выходное сопротивление 50 Ом.

В соответствии с рассматриваемой методикой синте-
за расчет по (9) при 0,7383cθ = , 0,7854zθ =  определил
число шлейфов 3Sn =  для структуры на рис. 1, а и 4Sn =
для структуры на рис. 1, б.

Функция фильтрации фильтра на рис. 1, а будет опи-
сываться соотношением (7) со значениями α = 237,013,
–1025,088, 1452,276, –673,441. После выделения из (11) ус-
тойчивого полинома, коэффициенты полиномов в (13),
соответствующие ( )11Â z  и ( )B̂ z , получили следующие
значения: a = 6,424, –23,293, 48,028, –66,947, 66,947, –48,028,
23,293, –6,424; b = 22,353, –44,454, 66,270, –67,312, 50,353, –
27,080, –1,846. Для этих данных расчет по (16)–(20) дал сле-
дующие значения нормированных волновых сопротив-
лений:  

1
1,8065LR = , 

1
0,7409SR = , 

2
2,7968LR = ,

2
0,6022SR = .

Аналогичные результаты для фильтра на рис. 1, б с
функцией фильтрации (8) имеют следующие значения:
α = 201,539, –877,908, 1253,285, –585,769; a = –11,175,
39,763, –81,634, 113,5, –113,5, 81,634, –39,763, 11,175;
b = 38,765, –74,461, 112,809, –114,061, 85,760, –46,324,
16,737, –3,221; 1

0, 7774SR =  1
1,9095LR = , 2

0, 4482SR = ,

2
2, 0487LR = .

На рис. 2 указаны результаты расчета зависимости
модуля коэффициента передачи 21S  фильтра от часто-
ты. Кривая 1 соответствует расчету для структуры филь-
тра на рис. 1, а, кривая 2 – для структуры на рис. 1, б,
кривая 3 построена по данным из [5]. Кривая 4 соответ-
ствует расчету по традиционной методике с использо-
ванием LC-прототипа [1], полученные при этом длины
отрезков, моделирующих индуктивности, составили:

1 3
0,016L Ll l= =  М, 023,0

2
=Ll  М при волновом сопро-

тивлении 93Lρ =  Ом; для емкости – 
1 2

0,018C Cl l= =  М
при волновом сопротивлении 24Lρ =  Ом.

Как следует из рис. 2, синтез по предлагаемому мето-
ду обеспечил требуемую равноволновую характерис-
тику, которая по сравнению с характеристиками из [1, 5]
обладает меньшим уровнем пульсаций и более высокой
крутизной скатов. При этом синтезированные по пред-

-10
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дБ 
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Рис. 2. Частотные характеристики фильтров:
1 – расчет для структуры фильтра на рис. 1, а;
2 – расчет для структуры фильтра на рис. 1, б;

3 – расчет по данным из [5];
4 –расчет по традиционной методике с использованием

LC-прототипа

лагаемому методу фильтры содержат гораздо меньшее
число элементов, чем фильтр из [5]. Волновые сопро-
тивления элементов синтезированных фильтров при пя-
тидесятиомной нагрузке лежат в пределах от 22,41 до
102,43 Ом, что позволяет реализовать их в микрополос-
ковом исполнении, поскольку согласно [5] конструктив-
но выполнимы микрополосковые линии с волновым
сопротивлением от 15 до 150 Ом.

Необходимо также отметить, что при выборе струк-
туры фильтра следует отдать предпочтение структуре
на рис. 1, б, как обладающей более высокой крутизной
ската частотной характеристики.

ВЫВОДЫ
Разработан метод прямого синтеза шлейфных филь-

тров нижних частот с равноволновой амплитудно-час-
тотной характеристикой. Синтез осуществляется непос-
редственно по функции фильтрации, описываемой че-
бышевской функцией, вид которой определяется
техническими требованиями на характеристики фильт-
ра и его структурой.

Отсутствие в предлагаемом методе процедуры со-
ставления фильтра-прототипа с последующим перехо-
дом, основанном на различных аппроксимациях к пара-
метрам элементов разрабатываемого микроволнового
фильтра, позволяет синтезировать фильтры с оптималь-
ными характеристиками.

Дальнейшее развитие полученных теоретических ре-
зультатов предполагает разработку аналогичных мето-
дов прямого синтеза для фильтров с иной структурой
элементов.
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ПРЯМИЙ СИНТЕЗ ШЛЕЙФОВИХ ФІЛЬТРІВ НИЖНІХ ЧАСТОТ З ЧЕБИШЕВСЬКОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ
Запропоновано метод синтезу шлейфових фільтрів нижніх частот з чебишевською характеристикою, що не використовує

фільтри-прототипи. Виконано порівняння результатів синтезу фільтрів запропонованим методом і методами на основі фільтрів-
прототипів, яке показало перевагу запропонованого методу.

Ключові слова: розімкнутий шлейф, фільтр, функція фільтрації, чвертьхвильовий відрізок лінії.

Karpukov L. M.1, Korolkov R. Y.2
1Doctor of Science, Professor, Zaporizhzhia National Technical University, Ukraine
2Assistant professor, Zaporizhzhia National Technical University, Ukraine
DIRECT SYNTHESIS OF STUB LOW-PASS FILTERS WITH CHEBYSHEV CHARACTERISTIC
The method of synthesis of stub lowpass filters with Chebyshev characteristic that does not use filters prototypes is proposed. This

method is used to solve the problem of synthesizing a lowpass filter with a symmetrical structure, being composed of quarter wavelength
transmission lines and open-circuit stubs. In the process of solving this task are defined model elements of the filter structure. Composed
filtering function to ensure equal characteristics. A procedure for the synthesis, starting with the choice of filter elements and ending with
the determination of their impedances. A comparison of the results of synthesis of the proposed direct method and a method that uses
the prototype filter, show the advantages of the proposed method.

Keywords: open-circuit stub, filter, filtering function, open-circuit stub, quarter-wave segments of lines.
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ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ОТ
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Авторами предложен  способ  отбора мощности от ЛЭП на каждой  опоре,
обеспечивающий вывод энергии из высокопотенциальной зоны в низкопотенциальную на
уровне единиц ватт. Конструктивная реализация не превышает 50 кг, малогабаритна и
обладает невысокой стоимостью. Новизна заключается в решении задачи получения
электропитания в единицы ватт на каждой опоре ЛЭП новым сочетанием известных
элементов, изменением конструкции изоляторов и предложением промышленного выпуска
нового вида продукции – солнечных батарей в виде вакуумных приборов – «аламп».

Ключевые слова: линия электропередач, сверхвысокое напряжение, экология, опора
(мачта), трансформатор тока, оптический  канал, изолятор, фотоэлектрический
преобразователь, источник питания.

ВВЕДЕНИЕ

По телевидению и в газетах периодически появляют-
ся сообщения о вандальных разрушениях металличес-
ких опор высоковольтных линий электропередач (ЛЭП).
Падение опор ЛЭП 500, 750, 1500 кВ влечет за собой зна-
чительный экономический ущерб на государственном
уровне [1].

Для борьбы с этим злом может быть реализована
система мониторинга целостности опор ЛЭП, которая
должна предусмотреть ряд известных строительных и
организационно-технических мероприятий.

Во-первых, площадки вокруг опор можно оградить и
повесить предупреждающие знаки.

Во-вторых, внутри каждой охраняемой площадки на
расстоянии 0,5 м от забора по периметру можно уста-
новить оптическую охранную сигнализацию с помощью
лазерной указки и трех скрытых зеркал [2]. Сигнал о пре-
рывании луча будет  поступать в блок управления ох-
ранной системы.

В-третьих, нижние три яруса опоры могут быть опле-
тены волоконно-оптическим кабелем с армирующими
на растяжение металлическими тросами. Для этого к
металлическим уголкам опоры привариваются гайки,
через отверстия которых пропускается световод. Целос-
тность световода контролирует тот же блок управления.

В-четвертых, на каждой опоре на высоте 15–20 м может
быть установлен тепловой датчик с температурным поро-
гом срабатывания, например, 500°С. При поджоге газовой
горелки или использовании устройств абразивной резки
металла (при резке металла появятся искры) датчик выдаст
в блок управления соответствующий сигнал.

В-пятых, в корпусе блока управления рядом с тепло-
вым датчиком можно установить видеокамеру недоро-
гого охранного устройства.

© Костенко В. О., Сметанин И. Н., Щекотихин О. В., 2014

Блок управления по сигналу любой из предложен-
ных систем контроля (периметра и температуры) опове-
щает центральный пульт охраны на АЭС (или потреби-
теля) и передает изображение площадки под опорой.

С помощью видеокамер может быть организован
самостоятельный канал контроля целостности каждой
опоры ЛЭП путем периодического мониторинга пло-
щадок, занесения их изображений в память (базу дан-
ных), сравнения этих изображений в автоматическом
режиме с интервалом, к примеру, в 15 мин. Критерием
для выработки сигнала тревоги может быть изменение
светового потока и ряд других параметров.

Передачу сигнала тревоги и изображения можно осу-
ществить посредством сотовой связи.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Однако узким местом в реализации подобной охран-

ной системы является проблема  организации электро-
питания электронной аппаратуры, которая, по современ-
ным техническим характеристикам, требует наличия на
каждой опоре напряжения порядка 5 В при токе потреб-
ления в 750–850 мА, т. е. мощности  ≈5 Вт.

Ранее вопрос об охране линий электропередач от
повреждений, например, самолетами, решался достаточ-
но просто: применялась маркировочная окраска опор
(работала в дневное время) и сигнальное освещение (в
ночное время) [3, 4]. При этом электроснабжение сиг-
нального освещения производилось от местной элект-
росети. Если же вблизи от ограждаемых опор не было
источника низкого напряжения, то для питания световой
сигнализации использовался емкостной отбор мощнос-
ти: параллельно проводам действующей линии от опо-
ры до опоры подвешивался провод-антенна или в каче-
стве антенны использовался грозозащитный трос, кото-
рый изолировался от опор и обеспечивался искровым
промежутком в 3–5 мм.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-6
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Однако такой способ организации электропитания
требовал применения трансформаторов напряжения
типа НОМ-6, НОМ-10 или силовых автоблокировочных
трансформаторов типа ОМ-1,2/6 мощностью 12 кВт.
А это весьма габаритные и тяжелые конструкции, кото-
рые необходимо было поднимать краном и устанавли-
вать на опоре линии электропередач. Таким способом
можно было обеспечить электропитанием аппаратуру
на одной или двух опорах, но не всей линии.

Другой способ получения низкого напряжения от
ЛЭП, который применяется на удаленных электричес-
ких подстанциях, называется конденсаторным отбором
мощности. Например, на подстанциях напряжением в
500 кВ вес конденсаторов на одной опоре достигает
3 тонн, а высота колонны, составленной из конденсато-
ров, превышает 4,5 м. Опора ставится на специальный
фундамент [5]. Использовать такой способ питания для
охранной системы затруднительно и экономически не
выгодно.

Ряд фирм предлагает оборудование для автономного
питания световой сигнализации на солнечных батареях,
пригодное для установки на опорах ЛЭП. Так, ООО НПП
«ПВТ-Сервис» (Украина) предлагает фотоэлектрическую
систему питания заградительных огней светодиодных
«СФЭ-24» [6]. Подобную продукцию предлагает фирма
«Naps Systems» [7]. Кроме того, опубликованы патенты
на автономные системы электропитания для освещения
опор ЛЭП с помощью ветроэлектрогенераторов и/или
надувных баллонов из пьезополимерной пленки [8]. Од-
нако, подобные системы имеют два существенных недо-
статка. Во-первых, в их состав обязательно входит акку-
мулятор, который плохо переносит низкие температу-
ры. Во-вторых, поверхности таких систем достаточно
быстро загрязняются продуктами жизнедеятельности
птиц [9] и пылью, что приводит к необходимости подни-
маться на опоры для наведения порядка. Эти недостатки
снижают привлекательность подобных систем электро-
питания.

Более близкое решение к поставленной задаче мож-
но увидеть в технологии измерения токов в ЛЭП с помо-
щью оптоэлектронных трансформаторов тока [10]. Здесь
информация о величине тока в линии передается из зоны
высокого потенциала в зону низкого потенциала с помо-
щью светового потока по оптоволокну. Но что мешает
сформировать световой поток в тысячи раз более мощ-
ный и с его помощью сделать отбор мощности от высо-
ковольтной линии так, как это показано на рис. 1?

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

Сделаем примерный расчет предложенной схемы на
основе имеющихся в настоящее время материалов и эле-
ментов, то есть проверим, насколько реальна такая воз-
можность.

Пусть, для нормальной работы аппаратуры охран-
ной системы необходимо обеспечить напряжение
U = 5 B, ток I = 1А, то есть мощность P = 5 Вт.

Рис. 1. Структурная схема маломощного источника питания
от высоковольтной ЛЭП 750 кВ: 1 – линейный токоведущий
провод ЛЭП; 2 –трансформатор тока; 3 – источник света;
4 – изолятор; 5 – оптический канал; 6 – преобразователь

светового потока в электрический постоянный ток
(солнечная батарея)

Если взять монокристаллический модуль EuroSolar
IOW (№606) за основу [11], который при площади повер-
хности в 39,6х28,9=1144,4 см2 обеспечивает 10 Вт мощно-
сти, то на половинную мощность достаточно площади
20х30 см2. Это при серийной технологии, обеспечиваю-
щей коэффициент полезного действия ( КПД ) преобра-
зования светового потока в электрическую энергию в
14 %. Калифорнийская компания Alta Devices предлага-
ет солнечные элементы, обеспечивающие КПД в 30 %, и
даже в 38 % [12]. Но даже при КПД в 30 % площадь вос-
принимающей поверхности может сократиться до кру-
га радиусом 10 см.

При таких относительно небольших габаритах может
быть выпущен специальный элемент для преобразова-
ния светового потока в электрический ток в виде «анти-
лампы» – алампы.

Такая алампа представит собой вакуумный прибор,
который защищен от внешней среды и не требует периоди-
ческой очистки поверхности солнечных элементов от пыли,
льда или продуктов жизнедеятельности птиц (рис. 2).

Чтобы алампа обеспечивала заданное напряжение и
ток на выходе, на ее вход должен быть подан световой
поток, соответствующий стандарту АМ 1,5, т. е. поток
фотонов в спектральном диапазоне 0,28... 2,5 мкм при
уровне освещенности 1000 Вт/м2 и температуре 25°С [13].
Площадь фоточувствительного пятна в алампе составит
314 см2 и потребует мощности светового потока в
31,4 Вт. Естественно, входное отверстие алампы не может
быть радиусом 15 см, следовательно, луч света должен
быть предварительно сфокусирован. Геометрические па-
раметры луча будут определены геометрическими раз-
мерами изоляторов 4 и оптического канала 5 (рис. 1).
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Рис. 2. Преобразователь светового потока в электрический
ток (алампа): 1 – оптический канал; 2 – фокусирующая

система; 3 – стеклянная колба с вакуумной средой внутри;
4 – фотоэлектрический преобразователь; 5 – электрический

разъем для подключения нагрузки

Для прохождения светового луча от источника света
до алампы  может быть организован транспортный ка-
нал открытого оптического типа, длина которого опре-
деляется длиной гирлянды изоляторов (для ЛЭП 750 кВ
это 6 метров). Интереснее всего пропустить такой опти-
ческий канал внутри гирлянды фарфоровых или стек-
лянных высоковольтных изоляторов (рис. 3). А так как
гирлянда должна сохранить свои диэлектрические свой-
ства и способность изгибаться под действием сильных
ветров, то возможны три варианта. Для условий силь-
ных морозов внутренние поверхности центрального от-
верстия могут быть просто белыми, покрытыми глазу-
рью, как и весь изолятор. В условиях средних широт че-
рез центральные отверстия может быть пропущена
полипропиленовая труба, запаянная с двух сторон и за-
полненная осушенной азотно-воздушной смесью при
нормальном атмосферном давлении [14].

Третий вариант – через всю гирлянду можно пропу-
стить пучок световодов, обладающих широкой полосой
пропускания и низкими потерями. К сожалению, свето-
воды с подходящими параметрами в настоящее время
промышленность не выпускает, а световоды, предлагае-
мые для освещения бассейнов под водой, обладают не-
достаточным к.п.д. [15].

В качестве источника света можно подобрать лампу-
фару. Выбор достаточно широк: по долговечности, по
конструкции и т. д.

Может быть выпущена специальная лампа-фара для
систем охраны опор ЛЭП. Возьмем, например, лампу-
фару OSRAM 41830 SSP PAR36, 6V, 36W, для которой
можно подобрать оправу с очень малым углом раскры-
тия луча (VNSP). Остается подать на такую лампу-фару
электропитание: E=6 В, I=6 А.

Таким образом произошла развязка низкопотенци-
альной области от высокопотенциальной. Теперь, нахо-
дясь внутри высокопотенциальной области, решим за-
дачу подачи питания на электролампу с помощью транс-
форматора тока (ТТ) рис. 4 [10, 16].

Сделаем примерный расчет трансформатора тока с
целью оценки реальности реализации. Линейный про-
вод ЛЭП марки АС диаметром 50 мм (R1 = 25 мм) 1
(рис. 4) является первичной обмоткой ТТ (W1 = 1 виток).

Рис. 3. Высоковольтный изолятор с центральным отверсти-
ем для транспортного канала открытого оптического типа

Рис. 4. Разъемный трансформатор тока (ТТ): 1 – линейный
токоведущий провод ЛЭП; 2 – проходной изолятор; 3 –
магнитопровод из трансформаторной стали 3411; 4 –

вторичная обмотка; 5 – элементы крепежа двух половинок
магнитопровода

Пусть вторичная обмотка 4 (рис. 4) намотана на магнито-
провод 3 (рис. 4) со следующими геометрическими пара-
метрами: радиус внутренней поверхности R2=45 мм, ради-
ус внешней поверхности R3 = 95 мм; толщиной сердечника
пока задаваться не будем. По статистике в ЛЭП 750 кВ ли-
нейный номинальный ток I1Н = 1300 А, но
Imax= 3500 A, поэтому согласно рекомендациям [10] выби-
раем I1 = 4000 А. Ток во вторичной обмотке равен I2 = 6 А
при напряжении E2 = 6 В ,а так как ТТ не подключен к
нейтральному проводу или «земле», т.е. весь находится в
зоне высокого потенциала, то требования к изоляции меж-
ду первичной и вторичной обмотками ТТ не высокие.

Коэффициент трансформации:
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Следовательно, вторичная обмотка содержит
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Напряженность магнитного поля внутри сердечника:
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Это соответствует намагниченности (для стали 3411
худшего сорта) В = 1,6 Тл [16].

При определении средней линии магнитопровода 3
(рис. 4) мы использовали его ширину (R3 – R2). А для
определения площади сечения магнитопровода восполь-
зуемся известной формулой:

,44,4 max22 BwSfE ∗∗∗∗=

откуда:

.
44,4 max2

2
Bwf

ES
∗∗∗

=

Найдем площадь поперечного сечения магнитопро-
вода при lср = 0,785 м, материале сердечника – стали 3411
и описанных выше начальных условиях:

.см253,0
1,6667504,44

6 2=
∗∗∗

=S

Если сечение магнитопровода взять квадратным, то
сторона квадрата для указанного сечения равна
a = 0,5 см. Такая малая величина говорит о том, что для
магнитопровода можно применить материал с более
низкой магнитной проницаемостью, тогда сечение маг-
нитопровода будет побольше.

Зазор между линейным проводом 1 и магнитопро-
водом 3 (рис. 4) составит 95–2,5–25=67,5=6,25 см; что
позволяет свободно разместить как изоляцию, так и про-
вод вторичной обмотки.

Таким образом, ТТ, который состоит из 2-х половинок
кольца стали 3411 квадратного сечения со стороной в 0,5
см радиусом в  и вторичной обмоткой с 667 витками мед-
ного провода диаметром 2,2 мм [10], будет отбирать от
ЛЭП мощность в Вт453625,1 =∗  и обеспечивать нор-
мальную работу лампы-фары, мощностью в 36 Вт.

Определим массу ТТ. Масса трансформаторного
железа составит

 .гр2009,156
см
гр9,7см253,0см10785,0 3

22 ≈=××∗

Определим массу меди провода. Если длина сторо-
ны квадратного сечения магнитопровода равна 0,5 см,
то периметр равен 2 см. Тогда длина среднего витка мно-
гослойной вторичной обмотки ТТ составит примерно
5 см. Следовательно, масса меди вторичной обмотки ТТ
составит:

кг.2,1гр1135
см

296,8)667см5(см11,014,3 3
22 ==⋅×⋅⋅

С учетом изоляции и крепления двух половинок маг-
нитопровода масса ТТ не превысит 3 кг.

Полученные массогабаритные параметры ТТ можно
сравнить с параметрами ближайшего аналога – стандарт-
ного измерительного ТТ марки Т-0,66 [17], который при
первичном номинальном токе в 1000 А и вторичном но-
минальном токе в 5 А имеет массу не более 1,3 кг. Оче-
видно, что вторичная обмотка этого измерительного
трансформатора выполнена более тонким медным про-
водом.

Суммарная масса всех элементов предлагаемой сис-
темы электропитания окажется 20÷30 кг.

ВЫВОДЫ

Произведенный примерный расчет дал оценку ре-
альности реализации предлагаемой системы электропи-
тания, пригодной для установки на каждой опоре ЛЭП,
и оставил возможность оптимизации каждого из элемен-
тов предлагаемой системы. Отбирая от ЛЭП мощность
в 45 Вт, можно получить 5 Вт на нагрузке, т.е. обеспечить
электропитание охранной сигнализации каждой опоры
ЛЭП. При этом достигается существенное снижение веса
системы питания относительно системы емкостного от-
бора мощности, а в сравнении с открытой солнечной
системой питания данное предложение выгодно отли-
чается отсутствием аккумуляторов, независимостью от
погоды, от чистоты поверхности солнечных элементов и
их ориентации относительно солнца.
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ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ВІД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Авторами запропонований спосіб відбору потужності з ЛЕП на кожній опорі, який забезпечує виведення енергії з високопо-

тенційної зони в низькопотенційну на рівні одиниць ват. Конструктивна реалізація не перевищує 30 кг, малогабаритна і має
невисоку вартість.

Новизна полягає у вирішенні завдання отримання електроенергії в одиниці ват на кожній опорі ЛЕП новим поєднанням
відомих елементів, зміною конструкцій ізоляторів та пропозицією промислового випуску нового виду продукції – сонячних
батарей у вигляді вакуумних приладів – «аламп».

Ключові слова: лінії електропередач, надвисока напруга, екологія, опора (щогла), трансформатор струму, оптичний канал,
ізолятор, фотоелектричний перетворювач, джерело живлення.
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ELECTRIC POWER SUPPLY OF GUARD SIGNALING FROM HIGH-VOLTAGE LINE OF ELECTRICITY

TRANSMISSIONS
Vandal destruction supports existing power lines lead to the need for security systems supports. For this, there is must be the

instrument power in units of watts on each mast. Literature review showed that it is a problematic issue.
For Electric power transmission line at the level of kilowatts, and at the level of microwatts they use bulky heavy (hundreds of

pounds) design, and a range of units watts they propose solution to the problem with the help of autonomous power supply system
(solar, wind), which have several drawbacks.

The authors propose a method PTO transmission line on each support, it ensures the withdrawal of energy from the high-grade zone
in the low-grade-level units of watts, the constructive implementation of which does not exceed 50 kg, it’s compact and has a low cost.

The novelty lies in the task of producing power in units of watts on each support of electric-power transmission new combination
of known elements, changes in the design of insulators and supply of industrial release of a new product – solar panels in the form of
vacuum tubes – «Alamp».

Keywords: power line, ultrahigh voltage, ecology, support(mast), current transformer, optical channel, insulator, power source.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОЇ
КОНТЕНТ-КОМЕРЦІЇ

У статті запропоновано формальну модель системи електронної контент-комерції та
формальні моделі опрацювання інформаційних ресурсів. Описана розроблена загальна
архітектура систем електронної контент-комерції для полегшення етапів реалізації
життєвого циклу комерційного контенту. Запропоновані загальні принципи проектування
архітектури систем електронної контент-комерції дають можливість реалізовувати процес
опрацювання інформаційних ресурсів для скорочення циклу виробництва, економії часу
та розширення можливостей ведення електронної комерції.

Ключові слова: інформаційний ресурс, комерційний контент, контент-аналіз, контент-
моніторинг, контентний пошук, система електронної контент-комерції.

ВСТУП

Процес проектування та моделювання систем елект-
ронної контент-комерції (СЕКК) є інтерактивним і про-
тікає від аналізу до створення прототипу і пробних вип-
робувань [1–3], починаючи з формування специфікацій,
верстки, формування контенту та його подальше розмі-
щення згідно структури інформаційного ресурсу [1–2].
Необхідно сконцентрувати рішення на бізнес-цілях і по-
требах кінцевих користувачів [3–4]. До визначення функ-
ціональних вимог і початку процесу розроблення аналі-
зуються потреби кінцевих користувачів за допомогою
листів опитування, альтернатив проектування і прото-
типів різного ступеня готовності, збирається цінна інфор-
мація, одночасно викликаючи у користувачів відчуття
участі в процесі проектування та завойовується їх довіра
[2]. Оскільки інформаційний ресурс – це нейтральне
місце взаємодії самих різних користувачів, яскраво вира-
жений візуальний зв’язок із якою-небудь компанією або
оточенням викликає небажану реакцію [2, 4]. Є декілька
вимог до середовища розроблення – це можливість вно-
сити зміни до коду і тестувати внесені зміни автономно
[1–4]. Створивши централізоване середовище розроблен-

ня і тестування, оптимізують роботу із кодом та іншими
членами групи – час повинен витрачатися на написання
і тестування коду, а не на управління файлами та іншим
ресурсами системи [1–4]. Вибір моделі CMS впливає на
необхідність використання інших інструментальних за-
собів, наприклад, у випадку з Joomla! це означає викори-
стання PHP, HTML і Cascading Style Sheets (CSS) для роз-
роблення сторінок, а також MYSQL для бази даних [2].

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Інформаційний ресурс систем електронної контент-
комерції – це множина даних з набором властивостей
(табл. 1), які є об’єктом дій технології перетворення їх в
комерційний контент [1–2]. Результат застосування однієї
технології може бути інформаційним ресурсом іншої [2,
4]. Контент в галузі інформаційних технологій є формал-
ізованими відомостями і знаннями, розміщеними у се-
редовищі системи і, на відміну від даних, без детальної
специфікації їх властивостей, способів формалізації і впо-
рядкування [2, 5]. Перетворення різнорідних за приро-
дою, змістом та походженням даних в узгоджений цент-
ралізований інформаційний ресурс є однією з важливих
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проблем побудови та функціонування систем електрон-
ної контент-комерції [2]. При цьому важливими завдан-
нями є забезпечення інформаційних потреб проблем-
но-орієнтованих елементів системи, підтримання досту-
пу до даних різних категорій користувачів, дотримання
правил цілісності та несуперечності даних, мінімізація та
контроль надлишку даних, здатність до розвитку та зміни
внутрішньої організації інформаційного ресурсу, дотри-
мання вимог якості та ефективності даних [1–2, 4].

Важливим є забезпечення інваріантності середови-
ща СЕКК до модифікації інформаційних ресурсів у таких
змінах: способів подання, форматів, та внутрішньої орган-
ізації контенту; середовища зберігання контенту, фізич-
них одиниць зберігання, технічних засобів; вимог корис-
тувачів, появі нових вимог та категорій користувачів; по-
рядку розподілу контенту та  способів  доступу
користувачів [2, 5–11].

Виникає проблема створення єдиного концептуаль-
ного опису всього інформаційного ресурсу для стабіль-
ного підтримання зовнішніх/внутрішніх позначень кон-
тенту відповідно до їх завдань, вимог та змін [2, 5–6, 10].
Необхідно класифікувати інформаційні ресурси для дос-
лідження їх природних, технологічних та споживчих яко-
стей з метою виявлення характерних та специфічних вла-
стивостей, а також закономірностей та особливостей їх

Назва Властивість 
Неоднорідність Наявність складових різного походження, змісту і формату подання 
Узгодженість Відсутність суперечливих або протилежних значень контенту 
Доступність 
формату 

Доступність для всіх користувачів на основі стандартизованих методів, засобів та інтерфейсів 

Відкритість Здатність до взаємодії, обміну значеннями та спільного використання з зовнішніми ресурсами 
Динамічність Швидка актуалізація, відповідно до умов системи чи зовнішнього середовища 
Масштабованість Можливість зміни логічного/фізичного обсягу контенту (величин/понять та їх позначень) 
Контрольованість Ідентифікація зміни/використання контенту та його впливу на процеси системи 

Таблиця 1. Основні властивості інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції

формування та застосування [4]. За основу взято основні
властивості контенту в СЕКК як синтаксис, структура та
семантика та обрано основні фактори класифікації як
способи подання контенту, структурування та призна-
чення ресурсу, доступу до ресурсу [2, 5, 10]. Загальні
принципи формування інформаційних ресурсів СЕКК
(рис. 1) визначають порядок і способи відбору інфор-
мації із первинних джерел, її фіксації, фільтрування, пе-
ретворення до визначеного формату для формування
контенту і розміщення в базі даних [2, 5].

Нехай існує деяка попередньо визначена множина N
первинних джерел контенту з фіксованим або змінним скла-
дом. Кожне джерело інформації ix , де Ni ,1= , формує де-
яку множину значень, що містять відомості/знання/факти з
предметної області СЕКК [2]. Результатом звернення пев-
них технологічних засобів СЕКК до джерела ix  є генеруван-
ня множини значень ( )ixX , яка сприймається і подається у
визначеній формі. В процесі відбору і фіксації генерованих
значень, згідно технологічних особливостей системи, зге-
неровану кожним джерелом інформації множину значень
перетворюють на вхідний набір контенту, визначеного фор-
мату – iX , де Ni ,1= . Кожен набір контенту подається у
вигляді структурованих, слабкоструктурованих даних або
даних без визначеного опису структури.
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Рис. 1. Порядок формування і використання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції
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Структурування контенту передбачає формування для
кожного набору опису його складу, способів поєднання
елементів та їх впорядкування – множини умов iU , де

Ni ,1= . Кожен набір контенту є поєднанням множини
значень у заданому форматі і множини умов – ii UX , , у
випадку формування вхідного набору контенту без опису
структури ∅=iU . Отриманий контент перед збережен-
ням в базі даних проходить процедуру верифікації та вал-
ідації для підтвердження його формальної і змістовної ко-
ректності/релевантності щодо вимог системи [2]. При не-
відповідності зазначеним критеріям частина контенту ви-
лучається з подальшого застосування. Відфільтрований
контент форматують та зберігають, після чого відповідні
відомості і знання стають доступними для застосування
користувачами СЕКК. Формально таку послідовність тех-
нологічних процесів подано як ланцюжок

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ,,,,

,,,

UXUXgDownloadinUXConversion

UXionQualificatUXonVerificatiUXXxXx

iiii

iiiiiiiii

→→→

→→→→→→

де Ni ,1= , де N  – кількість джерел контенту, , ix  – i-те дже-е-
рело, ( )ixX  – множина контенту х i -того джерела, iX  –
набір контенту як результат відбору з i -го джерела,

ii UX ,  – набір контенту із  множиною умов ,

( )ii UXonVerificati ,  – оператор верифікації контенту,,

( )ii UXionQualificat ,  – оператор кваліфікації контенту,,

( )ii UXConversion ,  – оператор перетворення контен-

ту, ( )ii UXgDownloadin ,  – оператор завантаження кон-

тенту, UX ,  – загальний інформаційний ресурс в СЕКК.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД

Основними підсистемами опрацювання інформац-
ійних ресурсів в СЕКК є формування, управління та суп-

ровід контенту, які мають наступні відношення:
контент  → формування контенту  → база даних

→ управління контентом  → інформаційний ресурс,
запит користувача  → управління контентом  →

інформаційний ресурс  → супровід контенту  → база
даних.

Відповідно, підсистеми мають наступний зв’язок:
формування контенту → управління контентом →

супровід контенту.

Формальна модель системи електронної контент ко-
мерції подано як

YTZSupportManagementVCHFormationQXS ,,,,,,,,,,= , (1)

де величини моделі описують процес функціонування
системи [3] і утворюють підмножини, подані в табл. 2.

Процес формування контенту описано функцією
вигляду

),,( pifr txuFormationс = , (2)

де fu  – множина умов формування контенту, тобтоо
{ })(,),(1 inif xuxuu

U
…= .

Контент подано наступним чином:

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==∨=∈∃∧∈= ∪
f

xxfifr nfmiUUUUuXxuc
ii

,1,,1,),()( . (3)

Етап управління контентом описано функцією вигля-
ду

),,,( pkrdw thcqManagementz = , (4)

де { }1 2, , ,
QnQ q q q= …  – множина запитів користувачів,

kh  – множина умов управління контентом, тобтоо

Назва Позначення Діапазон Множина 
Множина вхідних даних з різних джерел Xxi ∈  Xni ,1=  },,{ 21 XnxxxX …=  

Множина запитів користувачів Qqd ∈  Qnd ,1=  },,{ 21 QnqqqQ …=  

Оператор формування контенту Formation  – – 
Множина внутрішніх параметрів системи Hhk ∈  Hnk ,1=  { }1 2, , ,

HnH h h h= …  

Множина комерційного контенту Ccr ∈  Cnr ,1=  },,{ 21 CncccC …=  

Множина параметрів впливу середовища Vvl ∈  Vnl ,1=  { }1 2, , ,
VnV v v v= …  

Оператор управління контентом Management  – – 
Оператор супроводу контенту Support  – – 
Множина сторінок інформаційного ресурсу  Zzw ∈  Znz ,1=  },,{ 21 ZnzzzZ …=  

Час транзакції опрацювання ресурсів Tt p ∈  Tnp ,1=  },,{ 21 TntttT …=  

Множина статистичних даних роботи системи Yy j ∈  Ynj ,1=  },{ 21 YnyyyY …=  

Таблиця 2. Величини моделі системи електронної контент-комерції
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{ }),(,),,(1 dindik qxhqxhh
H

…= . Управління контентомм
подано як

( ) ( ){ }, , 1, , 1,
k kj m i m M M Mq Fqc u q Q u U U U U i m k n= ∈ ∧ ∃ ∈ = ∨ = =∪ . (5)

1 МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ КОМЕР-
ЦІЙНОГО КОНТЕНТУ

Підсистема формування контенту забезпечує збиран-
ня інформації з різних інформаційних ресурсів та її фор-
матування, виявлення ключових слів, понять та дублю-
вання, формування дайджесту, рубрикацію та вибіркове
поширення контенту.

Основними етапами процесу формування комер-
ційного контенту в СЕКК є форматування, рубрикація та
поширення контенту, які мають наступні відношення:

джерело контенту → збирання/створення контен-
ту → база даних →форматування контенту → база
даних → виявлення ключових слів та понять → база
даних → рубрикація контенту → база даних →
виявлення дублювання контенту → база даних →
формування дайджесту контенту → база даних →
вибіркове поширення контенту → модератор.
Формальна модель процесу формування контенту в

СЕКК подано як

CTnationDissemiBuDigestonCaterizati
BackupKeyWordsFormattingGatheringX

Formation
,,,,

,,,,,
= , (6)

де величини моделі утворюють підмножини та операто-
ри, подані в табл. 3.

Процес формування комерційного контенту описа-
но функцією вигляду

),,( pifr txuFormationс = , (7)

де fu  – множина умов формування контенту, тобтоо
{ })(,),(1 inif xuxuu

U
…= .

Назва Позначення Діапазон Множина 
Множина вхідних даних з різних інформаційних 
ресурсів або від модераторів 

Xxi ∈  Xni ,1=  },,{ 21 XnxxxX …=  

Оператор збирання/створення контенту з джерел Gathering  – – 

Оператор форматування контенту Formatting  – – 
Оператор виявлення ключових слів контенту KeyWords  – – 

Оператор автоматичної рубрикації контенту tionCategoriza
 

– – 

Оператор виявлення дублювання змісту контенту Backup  – – 

Оператор формування дайджестів контенту BuDigest  – – 
Оператор вибіркового поширення контенту inationDissem  – – 
Час транзакції формування контенту Tt p ∈  Tnp ,1=  },,{ 21 TntttT …=  

Множина комерційного контенту Ccr ∈  Cnr ,1=  },,{ 21 CncccC …=  

 

Таблиця 3. Величини моделі формування комерційного контенту

Комерційний контент подано наступним чином:

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==∨=∈∃∧∈= ∪
f

xxfifr nfmiUUUUuXxuc
ii

,1,,1,),()( , (8)

проходячи наступні етапи перетворення з множини да-
них у множину релеватного форматованого, класифіко-
ваного та  валідованого контенту: Xix ∈  →

),,( ptixfuGathering  → ),,( ptburcBackup  →

),( ptrcFormatting  → ),( ptrcKeyWords  →

),( ptrctionCategoriza  → ),( ptrcBuDigest  →
),( ptrcinationDissem  → Crc ∈ .

 Оптимальне рішення, здатне допомогти орієнтува-
тися в динамічній вхідній інформації з різних джерел, на-
дають процеси синдикації даних (збирання інформації з
джерел і наступне поширення її фрагментів відповідно
до потреб користувачів):

),,( TUXGatheringС G= , (9)

де X  – множина контенту з різних джерел даних, GU  –
множина умов збирання даних з різноманітних джерел,
Gathering  – оператор збирання/створення контенту,,
T  – час збирання/створення контенту..

Функція виявлення дублювання змісту контенту опи-
сано функцією вигляду

( )BG UTUXGatheringBackupС ),,,(= , (10)

де X  – множина контенту з різних джерел даних, BU  –
множина умов виявлення дублювання змісту контенту,
Backup  – оператор виявлення дублювання змісту кон-
тенту, С  – множина комнтенту. Виявлення дубльованих
за змістом контенту у СЕКК виконується на основі лінгво-
статистичних методів виявлення загальних термів, лан-
цюжки яких утворять словесні сигнатури контенту.
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Технологія синдикації контенту містить процес навчан-
ня програм збирання даних структурним особливостям
окремих джерел (з інформаційних ресурсів, від модера-
торів, користувачів, відвідувачів, журналістів, редакторів),
безпосереднє сканування контенту та приведення до за-
гального формату в XML:

( )( )FRBG UUTUXGatheringBackupFormattingС ,),,,(= ,(11)
де Formatting  – оператор форматування контенту;

GU  – множина умов збирання даних з різноманітних дже-
рел; Gathering   – оператор збирання/створення контен-
ту; FRU  – множина умов форматування інформації; T  –
час збирання контенту.

Опрацювання множини контенту С для виявлення
значущих ключових слів побудоване на принципі зна-
ходження ключових слів за змістом (термами), базується
на законі Зіпфа і зводиться до вибору слів із середньою
частотою появи (найбільш вживанні слова ігноруються
за допомогою стоп-словника, а рідкісні слова з текстів
повідомлень не враховуються). Виявлення ключових слів
та понять визначається оператором ( )СKeyWords   та опи-
сано оператором вигляду:

( )( )( )KFRBG UUUTUXGatheringBackupFormattingС KeyWords ,,),,,(= , (12)

де Formatting  – оператор форматування контенту, GU  –
множина умов збирання даних з різноманітних джерел,
Gathering  – оператор збирання/створення контенту,,

FRU  – множина умов форматування інформації, T  – час
збирання контенту, KU  – множина умов виявлення клю-
чових слів та понять.

Засоби класифікації та розподілу контенту являють
собою інформаційно-пошукову систему вибіркового
поширення контенту (контентний роутер). Контент ана-
лізується на відповідність тематичним запитам операто-
ром рубрикації

( )CtKCt UUCKeyWordstionCategorizaС ),,(= , (13)

де  ( )KUCKeyWords ,   – оператор виявлення ключових

слів і понять, tionCategoriza  –  оператор рубрикації кон-
тенту згідно виявлених ключових слів та понять, KU  –
множина умов виявлення ключових слів і понять, CtU  –
множина умов автоматичної рубрикації, CtC  – множи-
на рубрикованого релеватного контенту.

Множина дайджестів DC  формується за допомогою
наступної залежності:

( )DCtD UCBuDigestС ,= , (14)

де BuDigest  – оператор формування дайджестів, DU  –
множина умов формування дайджестів, CtC  – множина
рубрикованого релеватного контенту, тобто

( )( )DCtKD UUUCKeyWordstionCategorizaBuDigestС ,),,(= . (15)

Релевантний контент розсилається користувачам, а
також завантажується в тематичні бази даних. Вибіркове
поширення контенту описується так

( )DsDDs UCnationDissemiС ,= , (16)

де DsC  – множина вибірково поширеного контентуу,

DsU  – множина умов вибіркового поширення контенту,,
inationDissem  – оператор вибіркового поширення кон-

тенту.
Вибіркове поширення списку контенту

( )DsDm CС sup=  залежить від рівня попиту на цей кон-
тент. Асоціативне правило формування списку контенту
складається зі первісного списку контенту DsC  і спискуу
контенту, обраного із первісного – похідний список DmС ,
тобто DmDs СC → . Формування асоціативного правила –
це формування контенту, утвореного внаслідок об’єднан-
ня первісного і похідного списків. Асоціативне правило
появи контенту із первісного списку DsC  разом із контен-
том із списку DmС  в базі даних є наступним

( ) ( )
( )Ds

DsDm
DmDsDm C

CCCCDemandP
sup

sup, ∪
== . (17)

Показники прибутковості та зростання розраховують
відповідно як

( ) ( )
( )Dm

DmDmDmp C
PPCtyrofitabiliPI

sup
sup, ∅

== , (18)

( ) ( ) ( )
( )[ ]Dm

Dm
DmDmg P

CPCGrowthI
−∅

−∅
==

1sup
supsup, . (19)

Похідний список обраних правил визначає модератор.
Часто вживаним списком контенту є список, формування
якого перевищує мінімальний рівень. Навіть при встанов-
ленні цієї умови списків часто вживаного контенту в запи-
тах буде багато. Результат обмежується при вибірці

( )DmDmDsr PCCestrictionRI == ,,

( )DmDmDsDs PPCC ′−⊂′∀= ,min , (20)

або

( )( DmDsDsDsr CCDemandCCI ,,min −⊂′∀=

( ))DmDs CCDemand ,′− . (21)

Модель формування комерційного контенту реалі-
зується у вигляді комплексів контент-моніторингу зі зби-
рання контенту з різних джерел даних, і забезпечують
створення бази даних контенту відповідно до інформа-
ційних потреб користувачів. В результаті збирання і пер-
винного опрацювання контент приводиться до єдиного
формату, класифікується відповідно до визначеного руб-
рикатора та йому приписують дескриптори з ключови-



ISSN 1607-3274.    Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2014. № 1

           101

чому ці дані можуть бути неповні, нечіткі чи недетермі-
новані. Тобто, об’єкт, який моделюється у джерелі даних
цим кортежем, існує, але частина інформації про нього
відсутня, нечітка, неповна, недетермінована тощо.

Наведемо приклади кортежу консолідованих даних для
різних типів інформаційних ресурсів.

1. Реляційна база даних – у цьому випадку використо-
вується розширений реляційний кортеж relt :

Unktdc rel ∪= ,

}_,...,_{},...,{ 11 mnrel unkcunkccct ∪= ,

де },...,{ 1 ncc  – значення чітких  атрибутів,
}_,...,_{ 1 munkcunkc  – значення атрибутів з невизначе-

ністю.
2. Сховище даних – поєднує дані з відношень фактів та

вимірів. Множину значень вимірів та характеристик
фактів подано як кортеж dwt :

Unktdc dw ∪= ,

}_,...,_{
}_,...,_{...}_,...,_{

},...,{},...,{...},...,{

1

1111

11111

trfrf

kskm

lrfrfnkkndw

unkcunkc
unkcunkcunkcunkc

cccccct

∪
∪∪∪∪

∪∪∪∪=

,

де ijc  – значення чіткої j-ї характеристики i-го виміру,,
jrfc  – значення j-ї характеристики відношення фактів,

ijunkc _  – значення j-го атрибутів з невизначеністю i-гоо
виміру, jrfunkc _  – значення j-ї характеристики з невиз-
наченістю відношення фактів.

3. Напівструктурований текст – описується значення
вершин семантичної мережі та ступінь належності цих
значень до об’єктів, назви яких описані у словнику си-
нонімів textt :

Unktdc text ∪= ,

}_,...,_{},...,{ 11 mntext unkcunkccct ∪= .

Значення атрибутів кортежу консолідованих даних
поділимо на групи.

1.Чіткі (відомі) – значення первинного ключа,
зовнішніх ключів (можуть бути відсутні). Позначимо їх
через C.

2. Відсутні – фізично відсутня інформація. Позначи-
мо їх через     .

3. Невизначені – для підмножин атрибутів введена
множина атрибутів Unk, які вказують ступінь істинності
значень цих атрибутів. За замовчуванням значенню ат-
рибута Unk присвоюємо значення, яке означає найви-
щий ступінь істинності. Крайніми випадками введення
невизначеності є:

– додавання атрибутів типу Unk до усіх атрибутів, крім
чітких;

– додавання атрибута Unk до усіх значень кортежу.

⊥ 

Зауважимо, що, у випадку стовідсоткової довіри до
кожного значення кортежу, ми отримуємо традиційний
реляційний кортеж та застосовуємо традиційні операції
над ним.

Кортеж консолідованих даних dc – це множина зна-
чень характеристик об’єкта сутності, описана як

dc = <C, C_unk, Unk, {dic},{cg}>,

де C – підмножина значень атрибутів із чіткими значен-
нями, textdwrel ttt ∪∪=C , C_unk – підмножина значень
атрибутів із нечіткими та недетермінованими значення-
ми, Unk – підмножина значень атрибутів із ступенями
істинності значень атрибутів С_unk і meta(С_unk, Unk)=1,
{dic} – множина значень словника даних, {cg} – множи-
на значень метаданих.

Сховище даних  з невизначеністю gc ′ – множина
відношень зі схемою gC ′ та множиною кортежів консо-
лідованих даних dc.

РОЗРОБЛЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НАД КОНСОЛІДО-
ВАНИМИ ДАНИМИ МОДЕЛІ СХОВИЩА

Оскільки сховище консолідованих даних є розширен-
ням сховища даних, побудованого на основі реляційної
моделі, то далі удосконалимо операції для роботи з ним.

Для опрацювання та аналізу невизначеностей за допо-
могою запиту в реляційних операторах слід здійснювати
селекцію кортежів за значеннями множини атрибутів Unk.
У сховищі даних аналогічною до неї є операція зрізу. Не-
хай r  та s – відношення зі схемою R, r′ та s′ – відношення
зі схемою CgDicUnkR ∪∪∪ . Тоді sr ∩ , sr ∪  і sr −  є
відношеннями зі схемою R, а sr ′∩′ , sr ′∪′  і sr ′−′  –
відношеннями зі схемою CgDicUnkR ∪∪∪ .

Враховуючи ймовірність атак (невизначеність типу
«багатозначність») , вибираємо ті джерела даних, рівень
довіри до яких вищий за аналогічні:

( ) CgDicrr CgP ∪σ∪=′ π )())((max .

Доповнення до відношення r ′ працюватиме коректно
у разі присвоєння всім значенням атрибута Unk найниж-
чого ступеня довіри (апріорі вважається, яка ця інформа-
ція, що заноситься у відношення є правдивою та повною,
а про решту інформації нам нічого невідомо). Обрання
такого методу подання ступеня істинності за замовчуван-
ням здійснено, виходячи з принципу замкненості.

Оператор зрізу передбачає аналіз нечіткого значення
за множиною значень атрибутів Unk.

⎪
⎪
⎨
⎧

=′σ ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛

σ∪σ∪
∪Θ∪Θ )(: )()(

)__() gcslice CgDic
unkcunkCunkUnkcons

CC

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

′=σσ

=ΘΘ∈
=

)(NULL,Not  Is )(NULL,Not  Is )(

,1,_)_(,)( _,

gcPunkCgDic

metaunkcunkCtunkUnktdct

CC

unkCUnk
,

где Θ  – множина  символів (знаків) бінарних відношень
над парами значень доменів. Вважається, що до кожного
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атрибута C_unk застосовуються операції порівняння. Як
правило, будуть вживатися лише такі знаки порівняння
над одним доменом: >≥≤<≠=  , , , , , .

Твердження: Удосконалений оператор зрізу, як і опе-
ратор вибірки, зберігає властивості комутативності та
дистрибутивності відносно булевих операцій.

Доведення
Нехай ( )Rr ′′  – відношення, CgDicUnkRR ∪∪∪←′ , А

і В – атрибути в R′, і нехай ( )Adoma∈ , ( )Bdomb∈ . Тоді маєає

місце рівність: ( )( ) ( )( )rr aAbBconsbBaA
cons ′σσ=′σσ ==== .

Удосконалений оператор зрізу дистрибутивний
відносно бінарних булевих операцій:

( ) ( ) ( )srsr aAaA
cons

aA
cons ′γσ′σ=′γ′σ === ,

де −∪∩=γ або, , а r′ i s′ – відношення над однією і
тією ж схемою.

Аналогом операції згортання у сховищі даних, побу-
дованому на основі реляційній моделі, є операція про-
екції. Здійснюючи проекцію відношення з кортежами
консолідованих даних, слід відслідковувати зв’язок підмно-
жини атрибутів Unk із підмножиною атрибутів С_unk, а
також перевіряти, чи для назви атрибута С_unk є синонім
у словнику синонімів Dic. Тому удосконалений опера-
тор згортання подано так:

( )
( ) ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ππσ

πσ¬
=′π

=∪

==

σ=∪

σπ∪=∪=

)();();(IIF

);(;)_(ISNULL 
IIF)(:down-drill

)(_

))_((_

_

1),_( 

dcrDic

dcunkc
gc

XDicXUnkCC

unkcXXunkCRCgcons
X

XUnkCC

UnkunkCmetaCgUnk ,

де IIF(умова; дія 1; дія 2) – оператор умови. У разі вико-
нання умови виконується дія 1, інакше дія 2;  ISNULL(r) –
логічний оператор, результатом якого є істина, якщо
відношення-операнд r не містить кортежів, та хиба –
у іншому випадку. Також здійснюється пошук синоніма
атрибута у словнику синонімів Dic ( )(_ DicXUnkCC =∪σ )
та заміна за потреби ( )()(_

rDicXUnkCC =∪σπ ).
Твердження: Удосконалений оператор згортання збе-

рігає властивості традиційного оператора проекції.
Доведення: Якщо RXXX m ′⊆⊆⊆⊆ ....21 , то

( )( )( )( ) ( )gcgc cons
X

cons
X

cons
X

cons
X m

′π=′πππ
121

...... .

Оператор з’єднання використовується для зв’язуван-
ня відношення фактів та відношень вимірів у сховищі
консолідованих даних, оскільки воно будується на основі
реляційної моделі.

Традиційний оператор з’єднання не може викорис-
товуватися для сховищ  та просторів даних з консолідова-
ними даними, оскільки для статистичного аналізу необх-
ідне з’єднання відношення фактів з відношеннями вимірів,
а за наявності непорожньої підмножини атрибутів Unk у
відношеннях фактів та вимірів таке з’єднання буде неко-
ректним. Також на оператор з’єднання впливає той факт,
що виникає необхідність з’єднання не лише за тими ат-
рибутами, що вказані як вхідні параметри, але й пере-
віряти наявність синонімів у словнику синонімів Dic.

Для удосконалення оператора з’єднання слід розгля-
нути випадки, коли відношення є повністю з’єднуваль-
ними або не повністю з’єднувальними. Для повністю
з’єднувальних відношень уведення множини атрибутів
Unk не впливає на операцію з’єднання. Якщо значення
множини атрибутів Unk містять міру невизначеності зов-
нішнього ключа відношення, з яким відбувається з’єднан-

ня, то ця міра невизначеності переноситься на всі решту
значень атрибутів цього відношення. У випадку непов-
ної з’єднувальності значення атрибута Unk для кортежів
підлеглої таблиці, які не потрапляють у відношення, бу-
дуть вважатися рівними найвищому ступеня довіри.

⎜
⎝
⎛σ=′ =∪ );(IIF: _ Dicgcracross XUnkCC

cons

⎟
⎠
⎞′π′π

••
σ =∪

)();( min)),(,,()(_
gcrgcr UnkNVLBRDicXUnkCC ,

де r  – традиційне відношення, gc ′ – відношення з консо-
лідованими даними, R – множина атрибутів відношення
r, S – множина атрибутів відношення gc ′ , не включаю-
чи підмножини атрибутів Unk ( UnkCggC ∪=′ ), В – мно-
жина тих атрибутів з S, яких нема у відношенні r  ( CgB ⊂ ,

RCgB ∩⊄ ), min – значення, яке означає найнижчий
ступінь довіри, min),(UnkNVL  – операція, яка присвоює
min усім значенням Unk для нез’єднувальних кортежів
відношення gc ′, •  – ліве з’єднання.

Спочатку перевіряється, чи необхідно здійснювати
з’єднання не за заданими атрибутами, а за синонімами
( )(_ DicXUnkCC =∪σ ). Якщо ні, то виконується операція
лівого з’єднання для відношень з схемами S’ і R та проек-
ція за атрибутами-синонімами. У іншому випадку вико-
нується операція лівого з’єднання за спільними атрибу-
тами, потім над отриманим з попередньої операції відно-
шенням здійснюється операція проекції, за якою
утвореним у результаті з’єднання порожнім значенням
підмножини атрибутів Unk присвоюється значення min.

Слід зазначити, що коли словник синонімів порожній
( ∅=Dic ) і ймовірність звернення до джерел даних зага-
лом та до їх характеристик рівні одиниці ( 1=Unk ), то от-
римаємо традиційне реляційне з’єднання.
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Твердження: Удосконалений оператор з’єднання ко-
мутативний та асоціативний.

Доведення
Для даних відношень q′, r′ i s′

( ) ( )srqsrq ′′′=′′′ .

Введемо позначення для деяких багаторазових

з’єднань. Нехай ( ) ( ) ( )′′′′′′
mm SsSsSs ,...,, 2211  – відношення,

′∪∪′∪′=′ mSSSR ...21  і  S′ – послідовність

′′′
mSSS ,...,, 21 . Далі, нехай mttt ,...,, 21  – послідовність кор-

тежів, в якій mist ii ≤≤′∈ 1, . Кортежі з’єднювальні на S ′,

якщо існує кортеж Rt ′∈ , такий, що ( ) miStt ii ≤≤′= 1, .
Кортеж t є результатом з’єднання кортежів mttt ,...,, 21 S′∈ .

АГРЕГАЦІЯ РОЗРІДЖЕНОГО ГІПЕРКУБА
ДАНИХ

Практика розроблення і впровадження реляційних
систем збирання даних показала, що через різні причи-
ни збір первинних даних здійснюється лише частково, а
тому не завжди може бути оптимальним для викорис-
тання. Це приводить до необхідності застосування бага-
товимірних баз даних з частковою або слабкою заповне-
ністю. При цьому створені багатовимірні куби даних
мають низьку щільність заповнення даними, а тому є
розрідженими. Тому виникають такі проблеми:

– низька ефективність пошуку і витягання інформації
з розрідженого гіперкуба даних;

– некоректність використання отриманих при агре-
гації значень у розріджених гіперкубах даних.

Разом з тим, розріджені гіперкуби даних містять по-
тенційно цінну інформацію, ефективне використання
якої може відіграти значну роль при прийнятті рішення.

Отже, основними проблемами, які виникають у зада-
чах аналізу розрідження гіперкуба є зниження якості
рішень та погіршення агрегації розріджених гіперкубів
даних.

У більшості випадків при створенні інформаційних
систем, орієнтованих на аналіз даних, питання подання
інформації в розріджених гіперкубах даних обходяться
стороною. Та методи роботи зі щільними і розріджени-
ми гіперкубами даних повинні істотно різнитися. Тому,
розроблення альтернативних методів пошуку і агрегації
даних, що дозволяють вирішити вищезгадані проблеми,
є актуальним завданням.

Покажемо, яким чином вплине відсутність показни-
ка нижнього рівня на формування агрегату.

Перш за все наведемо методи обчислення агрегату.
Існує декілька традиційних методів агрегації (табл. 1).

Вибір того або іншого методу агрегації даних зале-
жить від конкретного вирішуваного завдання. Техноло-
гічно процедура підрахунку агрегатів виконується з ви-
користанням т.з. карт агрегації, що включають стандартні
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∑
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Таблиця 1. Стандартні методи агрегації

методи агрегації, вказані в табл. 1. У багатьох популярних
OLAP-системах як метод агрегації «за замовчуванням»
використовується метод додавання, що передбачає на-
явність первинних даних на нижньому рівні ієрархії. Про-
те, виникає питання про застосовність цих методів при
агрегації даних в розріджених гіперкубах.

При вирішенні серйозних аналітичних завдань аналі-
тику важливо знати не тільки значення показника, але і
те, наскільки він може довіряти набутому значенню.
Обчислення агрегата за методом середнього значення
за наявності первинних даних за усіма значеннями ниж-
нього рівня в ієрархії дає 100 %-ву достовірність, оскіль-
ки немає причин вважати, що це середнє значення мог-
ло бути чим-небудь спотворене.

Очевидно, що в стандартних методах агрегації не вра-
ховується ситуація невизначеності первинних даних, що
відповідають деяким міткам нижнього рівня ієрархічно-
го виміру. Але ж саме таку ситуацію являє собою агре-
гація даних у розрідженому гіперкубі.

Під час виконання агрегації в розрідженому гіперкубі
за методом обчислення середнього необхідне введення
додаткового параметра, що характеризує рівень вірогід-
ності отриманого результату. Технологічно ця операція
може здійснюватися шляхом створення додаткової кар-
ти агрегації, що включає розрахунок рівня вірогідності
для кожного, отриманого в ході агрегації, значення.

Обчислення агрегату на першому рівні ієрархії (l=1)
здійснюється за формулою:
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де jV  – кількість фактів, які відповідають атрибутам, що є
дочірніми по відношенню до атрибута j.
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Узагальнюючи, одержимо формули обчислення аг-
регатів на решті рівнів ієрархії:
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Розглянутий метод може бути застосований при по-
будові карт агрегації в розріджених гіперкубах даних і дає
можливість оцінити рівень достовірності одержаних ре-
зультатів на етапі аналізу.

Опишемо пропонований метод формально. Нехай ми
маємо ієрархічний вимір з N рівнями. Первинні дані
відповідають нижньому рівню ієрархії (l=0). Поставимо
у відповідність кожній i-ій мітці нижнього рівня ієрархії
величину, що характеризує міру достовірності фактів так
(рис. 3): 10 =it  у випадку, якщо існує факт, що відповідає

цій мітці, і 00 =it , якщо такого факту не існує.
Обчислення агрегату на певному рівні ієрархії (l=1)

здійснюється за формулою:
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де Mj – кількість фактів, які відповідають міткам, що є
дочірніми по відношенню до мітки j.

Обчислення рівня достовірності відповідного агрега-
ту здійснюється за формулою:
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 де Tj – кількість міток, що є дочірніми по відношенню до
мітки j.
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Рис. 3. Агрегація розрідженого гіперкуба даних

Розглянутий метод може застосовуватися для побу-
дови карт агрегації в розріджених гіперкубах даних і дає
можливість оцінки рівня достовірності одержаних резуль-
татів на етапі аналізу.

ВИСНОВКИ

Визначено поняття терміну Big Data і проаналізовано
причини їх появи. Також визначено одну з проблем Big
Data – появу невизначеності.

Побудовано модель сховища консолідованих даних,
яка є розширенням моделі відношення з невизначеністю.

Удосконалено операції над відношенням з невизначе-
ністю з метою їх застосування до сховища консолідова-
них даних.

Побудовано процедуру попереднього формування
агрегату з врахуванням невизначеності.
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СКОРОЧЕННЯ РОЗМІРНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ НА ОСНОВІ
АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ

Розглянуто задачу скорочення навчальної вибірки. Розроблено метод редукції даних
на основі асоціативних правил. Створено програмне забезпечення  на основі
запропонованого методу. Проведено експерименти з вирішення практичних задач, що
дозволило дослідити ефективність запропонованого методу.
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ВСТУП

Вибірки даних, що використовуються для побудови
діагностичних моделей складних об’єктів і процесів,
містять, як правило, надлишкову інформацію [1, 2], пред-
ставлену ознаками, що не впливають на вихідний пара-
метр, і множиною подібних екземплярів. Використання
надлишкових даних при синтезі діагностичних моделей
може привести до побудови моделей, які характеризу-
ються низькими узагальнювальними властивостями, а
також високою структурною та параметричною склад-
ністю, що призводить до збільшення витрат пам’яті ЕОМ
на зберігання моделей і збільшення часу обчислень при
обробці великих масивів даних. Крім того, такі моделі, як
правило, характеризуються низьким рівнем інтерпрета-
бельності, а також не завжди забезпечують прийнятну
точність розпізнавання, що ускладнює або унеможлив-
лює їхнє застосування на практиці. Отже, перед здійснен-
ням синтезу діагностичних моделей доцільним є скоро-
чення навчальної вибірки шляхом виключення з неї над-
лишкової інформації.

Відомі методи редукції даних [1–5], як правило, при-
значені або для відбору ознак, або для відбору екземп-
лярів і часто не враховують взаємозв’язки комбінацій

деяких значень ознак, які також можуть бути виключені з
вихідної вибірки. Тому актуальною є розробка нового
методу скорочення навчальної вибірки, який дозволяє
виконувати редукцію ознак, екземплярів, термів ознак і
формувати множину даних з меншою кількістю еле-
ментів у порівнянні з вихідною вибіркою, а також буду-
вати на її основі діагностичні моделі з високими значен-
нями показників узагальнення й інтерпретабельності.

Для редукції навчальної вибірки в цій роботі пропо-
нується використовувати асоціативні правила [6–10], ос-
кільки видобування таких правил з вибірок даних дозво-
ляє суттєво скорочувати обсяги інформації та виконува-
ти узагальнення даних, перетворювати значення ознак у
деякі діапазони значень, оцінювати ступінь впливу ознак
на вихідний параметр, а також рівень їх взаємозв’язку
між собою, у т.ч. взаємозв’язки деяких значень ознак.

Метою роботи є створення методу скорочення розмір-
ності навчальної вибірки на основі асоціативних правил.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ СКОРОЧЕННЯ
РОЗМІРНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ

Нехай задана навчальна вибірка D (1):

{ }
DNTTTD ...,,, 21= , (1)
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у якій кожний елемент jT , DNj ...,,2,1=  містить інфор-

мацію про деякі об’єкти або процеси, де DN D =  –
кількість екземплярів (елементів) у наборі даних  D.

Елементи jT  являють собою множину значень вигля-
ду (2):

{ }jjNjjj yT
I

,,...,, 21 τττ= , (2)

де [ ]maxmin; ajajaj ττ=τ  – значення a-ї ознаки aτ  для еле-

менту jT ; aτ  – а-та ознака множини { }
INI τττ= ,...,, 21 ,

INa ...,,2,1= ; I  – множина ознак, якими описуються еле-
менти jT , DNj ...,,2,1=  набору даних D; IN I =  – кількість
ознак у вибірці D; minajτ  та maxajτ  – мінімальне та макси-
мальне значення з діапазону можливих значень ознаки aτ ;

jy  – значення вихідного параметра для елементу jT .
Тоді задача скорочення розмірності навчальної вибі-

рки DD ′→  полягає в зменшенні кількості її екземплярів
DD NN <′  та ознак II NN <′ , що їх описують, зі збережен-

ням можливості побудови діагностичних моделей з прий-
нятними здатностями до апроксимації досліджуваних за-
лежностей.

2 МЕТОД СКОРОЧЕННЯ РОЗМІРНОСТІ
НАВЧАЛЬНОЇ ВИБІРКИ НА ОСНОВІ
АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ

Для виявлення й усунення надлишкової інформації у
вибірці пропонується метод скорочення розмірності
навчальної вибірки, що реалізує послідовно етапи ре-
дукції екземплярів, редукції ознак і скорочення надлиш-
кових термів.

У розробленому методі скорочення розмірності на-
вчальної вибірки для редукції даних пропонується вияв-
ляти асоціативні правила. Інформація про цікавість ви-
явлених правил використовується для оцінювання сту-
пеню впливу ознак на вихідний параметр, а також
взаємозв’язків деяких значень ознак між собою.

На початковому етапі для заданої вибірки D виконуєть-
ся редукція її екземплярів. Для цього дискретизуються
значення числових  ознак (діапазон значень

[ ]maxmin ; aaa ττ=Δ  кожної ознаки aτ  розбивається на

aNint.  інтервалів). Величина aNint.  може задаватися ко-о-
ристувачем як параметр методу та бути єдиною для всіх
ознак вибірки D. Крім того, кількість aNint.  інтервалів
дискретизації a-ї ознаки aτ  може бути визначена шля-
хом кластеризації вибірки D і проектування границь кла-
стерів на координатні осі в просторі ознак.

Після дискретизації виконується перетворення
1DD ′→ , у результаті якого значення вихідних ознак aτ

заміняються номерами інтервалів значень ознак, виділе-
них у процесі дискретизації (3):

( )ajaj n τ=τ′ , (3)

де ajτ  та ajτ′  – значення a-ї ознаки для j-гоо екземпляру у
вибірках D та 1D′ , відповідно; ( )ajn τ  – номер інтервалу

значень ознаки aτ , у який попадає її значення ajτ  для j-гоо
екземпляру.

Отримані в результаті перетворення 1DD ′→  екземп-
ляри jT ′ та kT ′  з однаковими значеннями ознак ajτ′  та а akτ′ ,

INa ...,,2,1=  вважаються еквівалентними й надлишкови-
ми. Тому у вибірці 1D′ послідовно для кожних двох екві-
валентних екземплярів jT ′  й kT ′  слід залишити один ек-
земпляр jT ′ , а інший – виключити (4):

kTDD ′′=′ \11 . (4)

Після виконання етапу редукції екземплярів відбу-
вається виявлення неінформативних ознак з наступним
їх виключенням з вибірки. Для редукції ознак aτ  з вибір-
ки 1D′ будемо витягати асоціативні правила БПАП ∈l
(БП – база правил), оцінювати їх цікавість та цікавість
кожного терму ознак, на основі чого будемо робити вис-
новок про інформативність кожної ознаки. Для цього
спочатку видобуваються чисельні асоціативні правила

lll YX →:АП  [8, 11], потім виконується оцінювання ціка-
вості 

l
IАП  кожного з виявлених правил. У якості оцінок

цікавості правил можна використовувати критерії (5)–(9)
[6–10]:

( ) ( )llll YXYXI
l

→+→= suppsuppАП , (5)

( )
( ) ( )ll

ll
YX

YX
I

l suppsupp
supp

АП
→

= , (6)

( )
( )ll

ll
YX
YX

I
l →

→
=

conf
conf

АП , (7)

( ) ( )
( ) ( )llll

llll
YXYX
YXYX

I
l →→

→→
=

suppsupp
suppsupp

АП
, (8)

( ) ( ) ( )llll YXYXI
l

suppsuppsuppАП −→= , (9)

де ( )Asupp  – підтримка множини A, обчислена як відно-
шення кількості елементів jT , що містять A, до загальної

кількості екземплярів DN  у наборі даних D; ( )Aconf  –
вірогідність множини A, що розраховується як відношен-
ня підтримки імплікації A ( YX → ) до підтримки її лівої
частини Х.

Використовуючи інформацію про цікавості 
l

IАП  ви-
тягнутих асоціативних правил, виконується оцінювання
цікавості термів akτΔ , aNk int....,,2,1=  кожної ознаки aτ ,

INa ...,,2,1= . Цікавість термів akτΔ  пропонується виз-
начати за однією з наступних формул (10)–(12):

∑
∈τΔ
∈τΔ

τΔ =

lak
l

l
ak

ak
l

I
N

I

АП
БП,АП:
АП

1
, (10)
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{ }
l

lak
l

ak
II

l
АП

АП
БП,АП:

min
∈τΔ
∈

τΔ = , (11)

{ }
l

lak
l

ak
II

l
АП

АП
БП,АП:

max
∈τΔ
∈

τΔ = , (12)

де 
ak

N τΔ  – кількість асоціативних правил БПАП ∈l , що
містять терм akτΔ : lak АП∈τΔ .

Інформативність aI  ознак aτ  будемо оцінювати, вихо-о-
дячи з оцінок цікавостей термів, що входять у відповідну
ознаку (13)–(15):

∑
=

τΔ=
a

ak

N

ka
a I

N
I

int.

1int.

1 , (13)

{ }
ak

a

II
Nk

a τΔ
=

=
int....,,2,1

max , (14)

{ }
ak

a

II
Nk

a τΔ
=

=
int....,,2,1

min . (15)

З метою приведення значень оцінок інформативності оз-
нак до одного інтервалу ]1;0[  виконаємо їх нормування (16):

{ }

{ } { }a
Na

a
Na

a
Na

a

a II

II
I

II

I

...,,2,1...,,2,1

...,,2,1

minmax

min

==

=

−

−
= . (16)

Ознаки aτ  з низькими значеннями інформативності
pIIa <  ( pI  – мінімально прийнятне значення інформа-а-

тивності) виключаються з вибірки 1D′. У результаті вик-
лючення з вибірки 1D′ неінформативних ознак можли-
вою є поява надлишкових екземплярів, що містять одна-
кові значення ознак і вихідного параметру. Такі
екземпляри також виключаються. У результаті видален-
ня неінформативних ознак і надлишкових екземплярів
виконується перетворення 21 DD ′→′  й скорочення роз-
мірності навчальної вибірки.

З метою виконання етапу скорочення надлишкових
термів з вибірки 2D′  витягаються асоціативні правила та
виявляються взаємозв’язки між різними інтервалами

akτΔ  й bmτΔ  ознак.
У результаті видобування асоціативних правил з ви-

бірки 2D′  синтезується база  правил  2БП  виду

lll YX →:АП  з рівнем вірогідності ( )ll YX →conf , не
нижче мінімально прийнятного nceminconfide .

 Тому з транзакцій (екземплярів) jT2′  вибірки 2D′  мож-ж-
на виключити терми lak X∈τΔ  при наявності в цих ж
транзакціях термів lbm Y∈τΔ , що входять у консеквенти

lY  правил lАП   бази 2БП (17):

( )
( )

( )

∪

2
2
БП

,
,

23 \

∈→
∈′⊂τΔ∃

∈τΔ
τΔ∈τ′=′

ll
ljbm

lak

YX
YT

X
akajj TT

. (17)

Шляхом виключення надлишкових термів з вибірки
2D′  виконується перетворення 32 DD ′→′  та формування

вибірки 3D′  скороченої розмірності. У такий спосіб отри-
мане розбиття простору ознак 3D′  містить суттєво мен-
шу кількість елементів akτΔ  у порівнянні з вихідною ви-
біркою D, характеризується більш високими узагальню-
ючими властивостями й дозволяє понизити структурну
та параметричну складність синтезованих діагностичних
моделей.

Запропонований метод скорочення розмірності на-
вчальної вибірки на основі асоціативних правил перед-
бачає виконання етапів редукції екземплярів, ознак і над-
лишкових термів, для оцінювання інформативності оз-
нак використовує інформацію про витягнуті асоціативні
правила й дозволяє формувати розбиття простору ознак
з меншою кількістю екземплярів у порівнянні з вихідною
вибіркою, що у свою чергу дозволяє синтезувати більш
прості та зручні для сприйняття діагностичні моделі.

3 АНАЛІЗ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ
Обчислювальну складність методу скорочення роз-

мірності  навчальної  вибірки визначимо як

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
= ∑

=
Σ

3

1i
iOOO , де кожний доданок iO  характеризує об-

числювальну складність відповідного i-го етапу методу,
а O() – оператор нотації Ландау «о велике».

На етапі редукції екземплярів виконується дискрети-
зація INI =  ознак з наступним пошукомм для кожного
елемента jT  ( DNj ...,,2,1= ) еквівалентних екземплярів
(таких, у яких значення відповідних ознак належить одна-
ковим інтервалам ajτ′ , Ia ...,,2,1= ). Отже, складність пер-
шого етапу може бути визначена в такий спосіб (18):

( )INOO D=1 . (18)

Етап редукції ознак передбачає видобування чисель-
них асоціативних правил з наступним використанням
відповідної інформації для виключення неінформатив-
них ознак. На обчислення оцінок інформативності кож-

ної з I  ознак буде потрібно ( )IOи  елементарних опе-
рацій. Оскільки обчислювальна складність виявлення
чисельних асоціативних правил може бути оцінена як

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅ 2

2АП log INNIO DD , величину 2O  визначимо за

формулою (19):

( ) ( ) =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅+= 2

2АПи2 log INNIOIOO DD

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅=⎟

⎠
⎞ 2

2log INNIO DD . (19)

Для виключення надлишкових термів необхідно про-
аналізувати кожний з DN  екземплярів на наявність у ньо-
му термів akτΔ , Ia ...,,2,1= , які можуть бути виключені.
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Враховуючи також необхідність видобування асоціатив-
них правил на цьому етапі, одержуємо наступну оцінку
обчислювальної складності (20):

( ) ( ) =⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅+= 2

2АПт3 log INNIOINOO DDD

( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅= 2

2log INNIO DD . (20)

Отже, загальна оцінка обчислювальної складності
методу скорочення розмірності навчальної вибірки може
бути визначена за формулою (21):

( ) ( ) +⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅+=Σ

2
221 log INNIOINOO DDD

( ) ( ) ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅=⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +⋅+ 2

2
2

23 loglog INNIOINNIO DDDD .(21)

Як видно, оцінка ΣO  запропонованого методу є про-
порційною до величини ( )DD NN 2log  та квадратично
залежить від кількості ознак у вибірці D. Це дозволяє зро-
бити висновок про те, що розроблений метод скорочен-
ня розмірності навчальної вибірки на основі асоціатив-
них правил є обчислювально ефективним.

4 ЕКСПЕРИМЕНТИ Й РЕЗУЛЬТАТИ
Для виконання експериментального дослідження зап-

ропонованого методу скорочення розмірності навчаль-
ної вибірки на основі асоціативних правил він був про-
грамно реалізований мовою C#. Навчальна вибірка для
проведення експериментів містила інформацію про ха-
рактеристики сировини й параметри технологічного про-
цесу виготовлення кондитерської продукції для 3284 партій
виробів (спостережень), що описуються за допомогою
43 ознак. Далі ця вибірка скорочувалася шляхом засто-
сування запропонованого методу, а також різних методів
скорочення навчальних множин (методи відбору ознак
[2, 4, 5, 12] і методи відбору екземплярів [1–3, 13, 14]).

Для порівняння розробленого методу з аналогами
використовувалися критерії, що враховують ступінь ско-

– коефіцієнт скорочення розмірності вибірки (24):

IND
D

D
D IN

IN
αα=

′′
=α ;  (24)

– помилка моделі, побудованої на основі навчальної
вибірки oε ;

– помилка моделі, побудованої на основі тестової
вибірки tε ;

– структурна складність синтезованої моделі sβ ;
– параметрична складність синтезованої моделі pβ .
У якості моделі, синтезованої на основі вихідної та

скорочених вибірок, була обрана нейро-нечітка мережа
Мамдані [5, 15], яка будувалася шляхом відображення
множини екземплярів у правила, використовувалася П-
подібна функція належності [5, 10, 15]. Структурна
складність sβ  такої моделі визначалася як кількість вико-
ристовуваних нейроелементів, параметрична pβ  – як за-
гальна кількість параметрів моделі (вагових коефіцієнтів,
параметрів функції належності).

Результати експериментів зі скорочення навчальної
вибірки для синтезу діагностичної моделі якості конди-
терської продукції наведено в табл. 1.

рочення навчальної вибірки (зменшення кількості ознак,
екземплярів), а також характеристики моделі, побудова-
ної на основі скороченої вибірки:

– кількість екземплярів у вибірці після скорочення DN ′ ;
– коефіцієнт скорочення кількості екземплярів (22):

D

D
ND N

N ′
=α ; (22)

– кількість ознак у вибірці після скорочення I ′ ;
– коефіцієнт скорочення кількості ознак (23):

I
I

I
′

=α ; (23)

Метод DN ′  NDα  I ′  Iα  Dα  oε  tε  sβ  pβ  

1. Вихідна вибірка (скорочення вибірки не 
виконувалося) 3284 1 43 1 1 0 0,13 3510 4369 

2. Методи відбору ознак          
2.1. Відбір з додаванням ознак [4, 5, 12] 3284 1 34 0,79 0,79 0,037 0,054 3465 4144 
2.2. Відбір з видаленням ознак [4, 5, 12] 3284 1 31 0,72 0,72 0,042 0,061 3450 4069 
2.3. Еволюційний метод відбору ознак [12] 3284 1 25 0,58 0,58 0,036 0,045 3420 3919 
3. Методи відбору екземплярів          
3.1. Випадковий відбір [1, 2] 1642 0,50 43 1 0,50 0,041 0,059 1868 2727 
3.2. Метод на основі переборного пошуку 
[13] 1193 0,36 43 1 0,36 0,036 0,056 1419 2278 

3.3. Метод на основі еволюційного пошуку 
[14] 981 0,30 43 1 0,30 0,031 0,046 1207 2066 

4. Метод скорочення навчальної вибірки на 
основі асоціативних правил 956 0,29 27 0,63 0,18 0,035 0,044 1102 1641 

Таблиця 1. Результати скорочення навчальної вибірки
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Як видно з табл. 1, нейро-нечітка мережа, побудована
на основі вихідної (не скороченої) вибірки, характеризуєть-
ся високими значеннями показників структурної та пара-
метричної складності ( 3510=βs , 4369=β p ), оскільки в
мережі міститься велика кількість правил і термів. Це, з
одного боку, дозволяє досягнути нульової помилки мо-
делі, визначеної на основі навчальної вибірки, а з іншого
боку, не дозволяє забезпечити прийнятне значення по-
милки, розрахованої на основі тестової вибірки ( 13,0=εt ).
Крім того, високі значення критеріїв sβ , pβ  та а tε  характе-
ризують таку нейро-нечітку мережу як модель з низьки-
ми показниками інтерпретабельності й узагальнення.

Використання методів відбору ознак [4, 5, 12] дозволи-
ло незначно скоротити структурну та параметричну
складність моделі, підвищивши її інтерпретабельність, і
збільшити її узагальнюючі здатності (значення критерію

tε   для різних методів становило 0,054, 0,061, і 0,045, що є
прийнятним для даної предметної області).

Методи відбору екземплярів [1, 2, 13, 14] дозволили
зменшити навчальну вибірку на 50–70 % (значення кое-
фіцієнту Dα  для різних методів склало 0,3–0,5). Скоро-
чення екземплярів забезпечило зменшення кількості пра-
вил у синтезованої нейро-нечіткої мережі, що у свою
чергу дозволило скоротити структурну й параметричну
складність (для еволюційного методу скорочення екзем-
плярів 1207=βs , 2066=β p ), забезпечивши при цьому
прийнятні значення показника  (від 0,046 до 0,059).

Запропонований метод скорочення навчальної вибір-
ки на основі асоціативних правил дозволив суттєво змен-
шити розмірність навчальної вибірки ( 018,0=αD ), що
забезпечується за рахунок виконання етапів редукції ек-
земплярів, редукції ознак і скорочення надлишкових термів.
Синтезована на основі вибірки, скороченої за допомогою
розробленого методу, нейро-нечітка модель характери-
зується прийнятними значеннями показників oε  та tε
( 035,0=εo , 044,0=εt ), а отже, і прийнятними апрокси-
маційними й узагальнюючими властивостями. Низькі зна-
чення показників sβ  та pβ  ( 1102=βs , 1641=β p )  дося-
гаються за рахунок суттєвого скорочення кількості пра-
вил і ознак у синтезованій нейро-нечіткій мережі. Такі
значення критеріїв sβ  і pβ  показують, що моделі, побудо-
вані на основі вибірок, скорочених за допомогою запро-
понованого методу, є більш простими та зручними для
сприйняття (тобто є більш інтерпретабельними).

Таким чином, результати експериментів показали, що
запропонований метод скорочення розмірності навчаль-
ної вибірки на основі асоціативних правил дозволяє фор-
мувати множину даних з меншою кількістю елементів у
порівнянні з вихідною вибіркою, а також будувати на її
основі діагностичні моделі з високими значеннями по-
казників узагальнення й інтерпретабельності.

ВИСНОВКИ

У роботі вирішено актуальну задачу редукції навчаль-
них вибірок для побудови діагностичних моделей.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що запро-
поновано метод скорочення розмірності навчальної ви-
бірки на основі асоціативних правил, який передбачає
виконання етапів редукції екземплярів, ознак і надлиш-
кових термів, для оцінювання інформативності ознак ви-
користовує інформацію про витягнуті асоціативні пра-
вила та дозволяє формувати розбиття простору ознак з
меншою кількістю екземплярів у порівнянні з вихідною
вибіркою, що, у свою чергу, дозволяє синтезувати більш
прості та зручні для сприйняття діагностичні моделі.

Практична цінність отриманих результатів полягає в
тому, що на основі запропонованого методу вирішено
практичну задачу скорочення навчальної вибірки для син-
тезу діагностичної моделі якості кондитерської продукції.

Роботу виконано в рамках держбюджетної науково-
дослідної теми Запорізького національного технічного
університету «Інтелектуальні інформаційні технології
автоматизації проектування, моделювання, керування й
діагностування виробничих процесів і систем» (номер
державної реєстрації 0112U005350) за підтримки проекту
«Centers of Excellence for young Researchers (CERES)»
(№544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES) програ-
ми «Темпус» Європейської Комісії.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Chaudhuri, A. Survey sampling theory and methods /
A. Chaudhuri, H. Stenger. – New York : Chapman & Hall,
2005. – 416 p.

2. Encyclopedia of survey research methods / ed. P. J. Lavrakas. –
Thousand Oaks : Sage Publications, 2008. – Vol. 1–2. – 968 p.

3. Кокрен, У. Методы выборочного исследования / У. Кок-
рен ; пер. с англ. И. М. Сонина ; под ред. А. Г. Волкова,
Н. К. Дружинина. – М. : Статистика, 1976. – 440 с.

4. Jensen R. Computational intelligence and feature selection:
rough and fuzzy approaches / R. Jensen, Q. Shen. – Hoboken:
John Wiley & Sons, 2008. – 339 p.

5. Интеллектуальные информационные технологии проек-
тирования автоматизированных систем диагностирования
и распознавания образов : монография / [С. А. Субботин,
Ан. А. Олейник, Е. А. Гофман, С. А. Зайцев, Ал. А. Олей-
ник ; под ред. С. А. Субботина]. – Харьков : ООО «Ком-
пания Смит», 2012. – 317 с.

6. Gkoulalas-Divanis, A. Association Rule Hiding for Data
Mining / A. Gkoulalas-Divanis,V. S. Verykios. – New York :
Springer-Verlag, 2010. – 150 p.

7. Koh, Y. S. Rare Association Rule Mining and Knowledge
Discovery / Y. S. Koh, N. Rountree. – New York : Information
Science Reference, 2009. – 320 p.

8. Zhang, C. Association rule mining: models and algorithms /
C. Zhang, S. Zhang. – Berlin : Springer-Verlag. – 2002. – 238 p.

9. Zhao, Y. Post-mining of association rules: techniques for
effective knowledge extraction / Y. Zhao, C. Zhang, L. Cao. –
New York : Information Science Reference, 2009. – 372 p.

10. Encyclopedia of artificial intelligence / Eds.: J. R. Dopico,
J. D. de la Calle, A. P. Sierra. – New York : Information
Science Reference, 2009. – Vol. 1–3. – 1677 p.

11. Зайко, Т. А. Извлечение численных ассоциативных пра-
вил с учетом значимости признаков / Т. А. Зайко,
А. А. Олейник, С. А. Субботин // Східно-Європейський
журнал передових технологій. – 2013. – № 5/4 (65). –
С. 28–34.



        111

ISSN 1607-3274.    Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2014. № 1

12. Олійник, А. О. Інтелектуальний аналіз даних / А. О. Олійник,
С. О. Субботін, О. О. Олійник : навчальний посібник. – За-
поріжжя : ЗНТУ, 2012. – 271 с.

13. Субботин, С. А. Критерии индивидуальной информатив-
ности и методы отбора экземпляров для построения ди-
агностических и распознающих моделей / С. А. Субботин
// Біоніка інтелекту. – 2010. – № 1. – С. 38–42.

14. Субботин, С. А. Методы формирования выборок для
построения диагностических моделей по прецедентам /
С. А. Субботин // Вісник Національного технічного уні-

верситету «Харківський політехнічний інститут» : зб.
наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – № 17. –
C. 149–156.

15. Гибридные нейро-фаззи модели и мультиагентные техно-
логии в сложных системах : монография / [В. А. Филатов,
Е. В. Бодянский, В. Е. Кучеренко и др. ; под общ. ред.
Е. В. Бодянского]. – Дніпропетровськ : Системні техно-
логії, 2008. – 403 с.

Cтаття надійшла до редакції 10.12.2013.
Після доробки 11.03.2014.

Зайко Т. А.1, Олейник А. А.2, Субботин С. А.3
1Аспирантка, Запорожский национальный технический университет, Украина
2Канд. техн. наук, доцент, Запорожский национальный технический университет, Украина
3Д-р техн. наук, профессор, Запорожский национальный технический университет, Украина
СОКРАЩЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ НА ОСНОВЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ
Рассмотрена задача сокращения обучающей выборки. Разработан метод редукции данных на основе ассоциативных правил.

Создано программное обеспечение на основе предложенного метода. Проведены эксперименты по решению практических задач,
что позволило исследовать эффективность предложенного метода.

Ключевые слова: ассоциативное правило, достоверность, модель, поддержка, сокращение, обучающая выборка, терм.
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TRAINING SAMPLE DIMENSION REDUCTION BASED ON ASSOCIATION RULES
The problem of training sample reduction is considered. A method for data reduction based on association rules is developed. The

proposed method of training sample dimensionality reduction includes stages of reduction of instances, features and redundant terms, to
evaluate the informativety of features uses the information about the extracted association rules. The developed method allows to create
a partition of the feature space with less examples than in the original sample, which in turn allows the synthesis of simpler and more
convenient for the perception of the diagnostic model. The practical value of these results is that on the basis of the proposed method the
practical problem of reducing the training sample for the synthesis of the diagnostic model of quality confectionery products is solved.

Keywords: association rule, confidence, model, support, reduction, training sample, term.
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EXTENDED NEO-FUZZY NEURON IN THE TASK OF IMAGES
FILTERING

The paper describes a modification of the neo-fuzzy neuron called as «extended neo-fuzzy
neuron» (ENFN) that characterized by improved approximating properties. The adaptive
learning algorithm for ENFN is proposed, that has both following and smoothing properties
and allows to solve problems of prediction, filtering and smoothing of non-stationary disturbed
stochastic and chaotic signals. A distinctive feature of ENFN is its implementation computa-
tional simplicity compared with artificial neural networks and neuro-fuzzy systems. These
properties of the proposed neo-fuzzy neuron make it very effective in suppressing noise in
image filtering.

Кeywords: color images, disturbance, contours, filtering, neo-fuzzy neuron.

INTRODUCTION

Digital images are often exposed to noise when they are
created and transmitted over communication channels. For
reasons of noise and distortion can be attributed
atmospheric phenomena (for images obtained on TV),
originals surface defects (scanning), and low-light during
shooting (for digital cameras). The main problem in this case
is the need for effective compensation of distortion and
noise while preserving image features such as edges,
textures, and small details. Existing image smoothing filters,
suppressing noise, greatly blur contours and reduce image
sharpness.

The aim of this work is to develop an adaptive filter,
which can compensate the noise on digital images without
significant reducing their quality.

Artificial neural networks (ANN) and fuzzy inference
system (FIS) in recent years have proliferated to address a
large class of data mining tasks of various natures under a
priori and the current uncertainty. Hybrid neuro-fuzzy system
(NFS), that have appeared at the junction of the two main
areas of computational intelligence [1–4], and absorbed their
best features. Thus, the neuro-fuzzy system is capable of
learning like ANN and provide linguistic interpretability and
«transparency» of the results like FIS. However, NFS’s
calculation bulkiness and low speed training limit their
applicability to image processing problems.

To overcome some of the noted problems, neuro-fuzzy
system,called by the authors as  «neo-fuzzy neuron (NFN)»,
was introduced and studied in [5–7]. Fig. 1 shows the
architecture of the neo-fuzzy neuron.

Neo-fuzzy neuron is a nonlinear learning system with
multiple inputs and one output, that realizes the mapping

( )
1

ˆ
n

i i
i

y f x
=

= ∑

where ix  – i-th component of the n-dimensional input
signals vector, ( )1,..., ,..., T n

i nx x x x R= ∈ , ŷ –  scalar
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Fig. 1. Neo-fuzzy neuron

NFN’s output. Neo-fuzzy neuron structural blocks are
nonlinear synapses NSi,  performing a nonlinear
transformation of the i-th component ix  in the form

( ) ( )
1

h
i i li li i

l
f x w x

=
= μ∑ ,

where liw – l-th synaptic weight of i-th nonlinear synapse,
1,2,...,l h= , 1, 2,...,i n= ; ( )li ixμ  – l-th membership

function in the i-th nonlinear synapse, producing a
fuzzification of crisp component ix .

Thus, transformation, realized by NFN, can be written as

( )
1 1

ˆ
n h

li li i
i l

y w x
= =

= μ∑∑ .
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A fuzzy inference implemented by this same NFN, has
the form

IF ix  IS lix  THEN THE OUTPUT IS , 1,2,...,liw l h= ,
i.e. actually nonlinear synapse implements zero order Takagi-
Sugeno fuzzy inference [8, 9].

Neo-fuzzy neuron authors [5–7] as membership functions
were used traditional triangular construction that meet the
conditions of unity partition

1,
1,

1,

1,
1,

1,

,   , ,

,   , ,  

0,             otherwise,  

i l i
i l i li

li l i

l i i
li i li l i

l i li

x c
if x c c

c c

c x
if x c c

c c

−
−

−

+
+

+

−⎧
⎡ ⎤∈⎪ ⎣ ⎦−⎪

⎪ −⎪ ⎡ ⎤μ = ∈⎨ ⎣ ⎦−⎪
⎪
⎪
⎪⎩

Such choice of the membership functions leads to that i-
th component of the input signal activates only the two
adjacent functions, thus their sum is equal to unity, i.e.

( ) ( )1, 1li i l i ix x+μ + μ =

and

( ) ( ) ( )1, 1,i i li li i l i l i if x w x w x+ += μ + μ .

It is this circumstance allowed to synthesize simple and
effective adaptive controllers for nonlinear control objects
[10, 11].

Of course, besides triangular as membership functions
can be used and other forms and, first of all, the B-splines
[12], proved to be effective in the composition of neo-fuzzy
neuron [13]. The general form of membership functions
based on q-th degree B-spline can be presented in the form:

( )
( ) ( )

1,

,
1,

1, , 1,

1,   ,
    1,

0,otherwise
,

, 1 , 1  1,  1, 2,..., .

i li l i

B
li i

l q i iB Bi li
li i l i i

l q i li l q i l i

if x c c
for q

x q
c xx c

x q x q for q l h q
c c c c

+

+
+

+ − + +

⎧ ⎧ ⎫⎡ ⎤∈⎪ ⎪⎣ ⎦⎪ =⎨ ⎬
⎪ ⎪⎪ ⎪ ⎭⎩μ = ⎨

−⎪ −
μ − + μ − > = −⎪ − −⎪⎩

where lic  – rather arbitrarily selected (usually uniformly
distributed) centers of membership functions on the interval
[0, 1] , thus, naturally 0 1ix≤ ≤ .

In thе case when 2q =  we obtain the traditional
triangular functions. It should be noted also that the B-
splines also provide a single partition in the form of

( )
1

, 1
h

B
li i

l
x q

=
μ =∑

are non-negative, i.e.

( ), 0B
li ix qμ ≥

and have local domain

( ), 0B
li ix qμ =  for ,,i li l q ix c c +⎡ ⎤∉ ⎣ ⎦.

Thus, when applied to NFN’s input the vector signal

( ) ( ) ( ) ( )( )1 ,..., ,..., T
i nx k x k x k x k=  ( 1, 2,...k = here – the

current discrete time) at its output appears scalar value

( ) ( ) ( )( )
1 1

ˆ 1
n h

li li i
i l

y k w k x k
= =

= − μ∑∑ , (1)

where ( )1liw k −  – the current value of the adjusting
synaptic weights resulting from learning on previous k–1
observations.

Introducing the ( )1nh×   vector of membership functions

( )( ) ( )( ) ( )( )( 1 1 1 1,..., ,hx k x k x kμ = μ μ  ( )( )1 1 ,...,x kμ μ

( )( ) ( )( ) ( )( ))12 2 ,..., ,...,
T

li i hn nx k x k x kμ μ μ and the
corresponding vector  of synaptic weights

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( 11 1 21 1 ,..., 1 , 1 ,..., 1 ,h liw k w k w k w k w k− = − − − −

( )),..., 1
T

hnw k − ,we can rewrite the transformation (1),
implemented by NFN, in a compact form

( ) ( ) ( )( )ˆ 1Ty k w k x k= − μ . (2)

To adjust the neo-fuzzy neuron parameters, the authors
used the gradient procedure that minimizes the learning
criterion

( ) ( ) ( )( ) ( )2 21 1ˆ
2 2

E k y k y k e k= − = =

( ) ( )( )
2

1 1

1
2

n h
li li i

i l
y k w x k

= =

⎛ ⎞
= − μ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑



114

НЕЙРОІНФОРМАТИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

and having the form

( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) ( )( )
1 1

1

ˆ1

1 ,

li li li i

li li i

n h
li li li i li i

i l

w k w k e k x k

w k y k y k x k

w k y k w x k x k
= =

= − + η μ =

= − + η − μ =

⎛ ⎞
= − + η − μ μ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑∑

where ( )y k  – external training signal, ( )e k  – learning error,,
η – learning rate parameter..

To accelerate the NFN learning process in [14] special
algorithm was introduced, having both following (for non-
stationary signal processing) and filtering (for «noisy» data
processing) properties

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1

2

1 ,

1 ,0 1.

w k w k r k e k x k

r k r k x k

−⎧ = − + μ⎪
⎨
⎪ = α − + μ ≤ α ≤⎩

(3)

Wherein when 0α = , algorithm (3) is identical in
structure to the Kaczmarz-Widrow- Hoff one-step learning
algorithm [15], and when 1α =  – to Goodwin-Ramage-Caines
stochastic approximation algorithm [16].

Note also, that the neo-fuzzy neuron synaptic weights
learning can be used by many other algorithms for learning
and identification, including the traditional method of least
squares with all its modifications.

EXTENDED NEO-FUZZY NEURON

As was noted above, the neo-fuzzy neuron is nonlinear
synapse NSi implements zero-order Takagi-Sugeno
inference, thus being the Wang-Mendel elementary neuro-
fuzzy system [17–19]. It is possible to improve approximating
properties of such system using a structural unit, which we
called «extended nonlinear synapse» (ENSi) (see Fig. 2) and
synthesized on its basis the «extended neo-fuzzy neuron»
(ENFN), containing as elements ENSi instead of the usual
nonlinear synapses NSi.

By introducing the additional variables

( ) ( )( )0 1 2 2 ... ,p p
li i li i li li i li i iliy x x w w x w x w x= μ + + + +
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( ) ( ) ( ) ( )
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i i hi ii ii hi
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w x w x x w x x w x

w x x w x x

=
= μ + + + + =

= μ + μ + + μ + μ + +

+ μ + + μ

∑

( )0 1 0
1 1 21 2, ,..., , ,..., ,..., ,

Tp p p
i i i ii i hiw w w w w w w=

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( 1 1 1 2, ,..., , ,...,p
i i i i i i i i i i iix x x x x x xμ = μ μ μ μ
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Fig. 2. Extended non-linear synapse

we can write

 ( ) ( ) ,T
i i i i if x w x= μ

( ) ( ) ( )
1 1

ˆ ,
n n

T T
i i i i

i i
y f x w x w x

= =
= = μ = μ∑ ∑

where ( )1 ,..., ,...,
TT T T T

i nw w w w= ,

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1 ,..., ,...,
TT T T

i i n nx x x xμ = μ μ μ .

It’s easy to see that ENFN contains ( )1p hn+
adjusting synaptic weights and fuzzy output, implemented
by each ENSi, has the form

IF ix   IS lix  THEN THE OUTPUT IS

0 1 ... , 1, 2,...,p p
li li i iliw w x w x l h+ + + = ,

i.e. essentially coincides with p-order Takagi-Sugeno
inference.

Let’s note also that ENFN has a much simpler architecture
than the traditional neuro-fuzzy system that simplifies its
numerical implementation.

When the ENFN’s input is vector signal ( )x k , at the
output scalar value appears

( ) ( ) ( )( )ˆ 1 ,Ty k w k x k= − μ  

whereby this expression differs from (2) only in that it
comprises in a ( )1p +  times more number of tuning
parameters than conventional NFN. It is clear that learning
parameters ENFN algorithm may be used such as (3),
obtaining in this case the form

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( ) ( ) ( )( )

1

2

1 ,

1 ,0 1.

w k w k r k e k x k

r k r k x k

−⎧ = − + μ⎪
⎨
⎪ = α − + μ ≤ α ≤⎩

Fig. 3 shows the architecture of an extended neo-fuzzy
neuron.

EXPERIMENT

The effectiveness of the proposed architecture has been
investigated on a set of test images (Fig. 4).
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Fig. 3. Extended neo-fuzzy neuron
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Fig. 4. Test images

Images were damaged by different types of noise: the
Poisson, Gaussian, impulse, multiplicative. Neo-fuzzy
neuron performance for noise compensation was estimated
by two objective measures (MSE, PSNR) and subjective
visual evaluation. Mean square error MSE is calculated by
the formula:

( )2
1 2

1 1
ij ij

M N

i j
I I

MSE
MN

= =
−

=
∑ ∑

,

where 1ij
I , 2ij

I  – the original and filtered images, respectively,,

1, 2,...,i M= , 1, 2,...,j N=  – numbers of image pixels, ,M N  –
image sizes.

To calculate the signal/noise ratio PSNR used:

2
10 lg RPSNR

MSE

⎛ ⎞
= ⋅ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
,

where R is a coefficient depending on the encoding of images
(for 8-bit encoding R = 255, for floating-point R = 1). For
comparison were also used standard filters – averaging,
median, and Wiener filter. Neo-fuzzy neuron learning was
carried out in two versions: for pure signal and the Wiener
preliminary filtered, that can be used in cases there is no
clear signal.

Image quality estimations after filtering are given in
Table 1, some examples of images before and after the noise
compensation are shown in Fig. 5.

It is obvious that, although numerical estimates demonstrate
higher quality filtering for some standard filters, visual evaluation
certainly suggests a high efficiency of the neo-fuzzy neuron.
This is appeared in the keeping contours, fine details and textures.
If a clean signal for training is available, can use the Wiener filter
for learning signal for the neo-fuzzy neuron.

CONCLUSION

The paper proposes an extended architecture of neo-
fuzzy neuron, which is a generalization of the standard neo-
fuzzy neuron in case of fuzzy inference order above zero.
The learning algorithm is introduced having both following
and filtering properties. Considered NFN has improved
approximating properties, characterized by a high learning
rate, has simple numerical implementation.
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Table 1. Image quality estimation after filtration

 Averaging Filter Median Filter Wiener Filter Neo-Fuzzy 
Neuron with clear 

learning signal 

Neo-Fuzzy 
Neuron with 

Wiener filtered 
learning signal 

Image «Car» 
Poisson 0,0209 16,8 0,0138 18,6 0,0078 21,1 0,0068 21,7 0,0093 20,3 
Gaussian, m=0, 
σ=0,0005 

0,0296 15,3 0,0231 16,4 0,0154 18,1 0,0159 17,9 0,0172 17,6 

Gaussian, m=0, 
σ=0,001 

0,0418 13,8 0,0365 14,4 0,0263 15,8 0,0292 15,3 0,0284 15,5 

Gaussian, m=0, 
σ=0,05 

0,0423 13,7 0,0366 14,4 0,0265 15,8 0,0370 14,3 0,0290 15,4 

Gaussian, m=0, 
σ=0,01 

0,0418 13,8 0,0364 14,4 0,0263 15,8 0,0292 15,3 0,0285 15,5 

Gaussian, m=0, 
σ=0,1 

0,1968 7,1 0,2075 6,8 0,1519 8,2 0,2083 6,8 0,1591 7,9 

Impulse, 
σ=0,005 

0,0203 16,9 0,0132 18,8 0,052 22,9 0,0154 18,1 0,118 9,3 

Impulse, 
σ=0,01 

0,0248 16,1 0,0178 17,5 0,0069 21,6 0,0118 19,3 0,0307 15,1 

Multiplicative, 
σ=0,005  

0,0198 17,0 0,0128 18,9 0,0068 21,7 0,0057 22,5 0,0084 20,8 

Multiplicative, 
σ=0,001 

0,0168 17,8 0,0094 20,2 0,0042 23,7 0,0021 26,8 0,0085 20,7 

Multiplicative, 
σ=0,01 

0,0234 16,3 0,0168 17,7 0,0098 20,1 0,0095 20,2 0,0117 19,3 

Multiplicative, 
σ=0,1 

0,0739 11,3 0,0752 11,2 0,0393 14,1 0,0673 11,7 0,0426 13,7 

Image «Lena» 
Poisson 0,0126 18,9 0,0093 20,3 0,0065 21,8 0,0070 21,5 0,0083 20,8 
Gaussian, m=0, 
σ=0,0005 

0,0366 14,4 0,0336 14,7 0,0260 15,8 0,301 15,2 0,0285 15,4 

Gaussian, m=0, 
σ=0,001 

0,0365 14,4 0,0336 14,7 0,0260 15,8 0,0300 15,2 0,0285 15,5 

Gaussian, m=0, 
σ=0,05 

0,0366 14,4 0,0333 14,8 0,0256 15,9 0,0373 14,3 0,0289 15,4 

Gaussian, m=0, 
σ=0,01 

0,0365 14,4 0,0335 14,8 0,0259 15,9 0,0304 15,2 0,0286 15,4 

Gaussian, m=0, 
σ=0,1 

0,0361 14,4 0,0324 14,9 0,0248 16,1 0,0583 12,3 0,0293 15,3 

Impulse, 
σ=0,005 

0,0133 18,8 0,0086 20,6 0,0034 24,7 0,0046 23,3 0,0045 23,5 

Impulse, 
σ=0,01 

0,0177 17,5 0,0132 18,8 0,0049 23,1 0,0096 20,2 0,0062 22,1 

Multiplicative, 
σ=0,005  

0,0136 18,7 0,0091 20,4 0,0060 22,2 0,0059 20,9 0,0081 20,9 

Multiplicative, 
σ=0,001 

0,0101 19,9 0,0054 22,7 0,0030 25,2 0,0018 27,4 0,0045 23,5 

Multiplicative, 
σ=0,01 

0,0175 17,6 0,0136 18,7 0,0097 20,1 0,0105 19,8 0,0120 19,1 

Multiplicative, 
σ=0,1 

0,0782 11,1 0,0812 10,9 0,0540 12,7 0,0788 11,1 0,0582 12,3 

Image «Parrot» 
Poisson 0,0109 19,6 0,0083 20,8 0,0044 23,6 0,0031 25,1 0,0049 23,1 
Gaussian, m=0, 
σ=0,0005 

0,0318 14,9 0,0308 15,1 0,0222 16,5 0,0244 16,1 0,0224 16,5 

Gaussian, m=0, 
σ=0,001 

0,0318 14,9 0,0308 15,1 0,0223 16,5 0,0244 16,1 0,0224 16,5 

Gaussian, m=0, 
σ=0,05 

0,0343 14,7 0,0330 14,8 0,0244 16,1 0,0349 14,6 0,0249 16,0 

Gaussian, m=0, 
σ=0,01 

0,0325 14,9 0,0314 15,0 0,0228 16,4 0,0255 15,9 0,0230 16,4 

Gaussian, m=0, 
σ=0,1 

0,0355 14,5 0,0340 14,7 0,0257 15,9 0,0584 12,3 0,0266 15,7 

Impulse, 
σ=0,005 

0,0134 18,7 0,0108 19,7 0,0032 24,9 0,0060 22,2 0,0037 24,3 
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 noised image  Averaging Filtering  Median Filtering

 Wiener filtering  Neo Fuzzy Neuron Filtering (pure signal)  Neo Fuzzy Neuron Filtering (Wiener learning signal)

 noised image  Averaging Filtering  Median Filtering

 Wiener filtering  Neo Fuzzy Neuron Filtering (pure s ignal) Neo Fuzzy Neuron Filtering (Wiener learning signal)

 noised image  Averaging Filtering  Median Filtering

 Wiener filtering  Neo Fuzzy Neuron Filtering (pure signal)  Neo Fuzzy Neuron Filtering (Wiener learning signal)

Fig. 5. Images after filtering (multiplicative noise, σ=0,1)
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РАСШИРЕННЫЙ НЕО-ФАЗЗИ НЕЙРОН В ЗАДАЧАХ ФИЛЬТРАЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В статье предлагается модификация нео-фаззи нейрона, названная нами «расширенный нео-фаззи нейрон» (ENFN) и харак-

теризующаяся улучшенными аппроксимирующими свойствами. Введен адаптивный алгоритм обучения ENFN, обладающий
следящими и сглаживающими свойствами и позволяющий решать задачи прогнозирования, фильтрации и сглаживания нестаци-
онарных «зашумленных» стохастических и хаотических сигналов. Отличительной особенностью ENFN является вычислительная
простота его реализации по сравнению с искусственными нейронными сетями и нейро-фаззи системами. Эти свойства предло-
женного нео-фаззи нейрона делают его очень эффективным при подавлении шумов на изображениях в ходе фильтрации.

Ключевые слова: цветные изображения, помеха, контуры, фильтрация, нео-фаззи нейрон.
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РОЗШИРЕНИЙ НЕО-ФАЗЗІ НЕЙРОН В ЗАДАЧАХ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ
У статті пропонується модифікація нео-фаззі нейрона, що названа нами «розширений нео-фаззі нейрон» (ENFN) і характери-

зується поліпшеними апроксимуючими властивостями. Введено адаптивний алгоритм навчання ENFN, що має слідкуючі і
згладжувальні властивості і дозволяє вирішувати завдання прогнозування, фільтрації і згладжування нестаціонарних «зашумле-
них» стохастичних і хаотичних сигналів. Відмінною особливістю ENFN є обчислювальна простота його реалізації в порівнянні з
штучними нейронними мережами і нейро-фаззі системами. Ці властивості запропонованого нео-фаззі нейрона роблять його
ефективним для пригнічення шумів на зображеннях в ході фільтрації.

Ключові слова: кольорові зображення, завада, контури, фільтрація, нео-фаззі нейрон.
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METHODS AND CHARACTERISTICS OF LOCALITY-PRESERVING
TRANSFORMATIONS IN THE PROBLEMS OF COMPUTATIONAL

INTELLIGENCE
The problem of the development of mathematical support for data dimensionality reduc-

tion is solved. Its results can be used to automate the process of diagnostic and recognizing
model construction by precedents. The set of rapid transformations from the original multi-
dimensional space to the one-dimensional axis was firstly proposed. They provide a solution
of the feature extraction and feature selection problems. The complex of indicators characteriz-
ing the properties of transformations was firstly proposed. On the basis of the proposed
indicators the set of criteria was defined. It facilitate comparison and selection of the best
transformations and results of their work in diagnosis and recognition problems solving on the
basis of computational intelligence methods. The software realizing proposed transformations
and indicators characterizing their properties was developed. The experimental study of pro-
posed transformations and indicators was conducted, which results allow to recommend the
proposed transformations for use in practice.
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INTRODUCTION

The problem of model complexity reduction and the
model construction speed increasing often occurs in the
process of diagnostic and recognizing model constructing
by precedents, characterized by a big number of features
[1]. One way to solve this problem is the using of
transformation from the multidimensional space of initial
features to the  one-dimensional axis for data dimensionality
reduction [2, 3].

There are various methods of transformation for data
dimension reduction [2–11], which, however, require the
calculation of distances between instances or feature
correlation coefficients and for a large-scale problem they
are hardly applicable in practice due to big requirements of
time and computer memory in the process of determining
the transformation parameters and in the process of
transformation execution. This situation is additionally
compounded by that the number of known transformations
and their modifications is very big and there are no any
formal criteria to analyze their quality, as well as to select the
best available transformation for a particular task [3].

Therefore, the actual problem is speed increasing of the
data dimensionality reduction transformation, and the
development of criteria for the transformation selection to
use in a particular problem solving.

The purpose of this work is the development of rapid
transformations from a multidimensional feature space to a
one-dimensional axis, the creation of a set of indicators
characterizing the properties of transformations, and the
experimental study of the properties of transformations in
practical problem solving.

1 PROBLEM STATEMENT

Suppose we have an initial (original) sample X = <x, y>
the set of S precedents describing dependence y(x),
x = {xs}, y={ys}, s = 1, 2, ..., S, characterized by a set of N
input features {xj}, j = 1, 2, ..., N,  where j is the number of
feature, and an output feature y. Every s-th precedent can
be represented as <xs, ys>, xs={xs

j}, where xs
j is the value of

j-th input feature and ys  is the value of output feature for the
s-th precedent (instance) of the sample, ys ∈ {1, 2, ..., K},
where K is the number of classes, K> 1.

Then the problem of the sample X dimensionality
reduction  can be formally represented as follows: find a
transformation H: X → I,  which for each instance xs={xj}
determine the coordinate Is  on the generalized axis I and
thus provides a mapping of instances of different classes to
the different intervals of the generalized axis.

Since, as a rule, known transformations do not guarantee
an exact solution of this problem, further problem arises of
designing of indicators to quantify the quality of the
transformation and to compare the results of the various
transformations between themselves to choose the best
transformation of the set.

2 TRANSFORMATIONS OF INSTANCES FROM
THE MULTIDIMENSIONAL SPACE TO THE
GENERALIZED AXIS

For large-scale problems it is advisable to ensure the
creation of such transformations, which would allow the
mapping of individual instances without loading of whole
initial sample, as well as taking into account the feature
informativity in the process of transforming and to provide
a generalization of data.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-17
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To ensure the generalization of close located data points
(instances) we propose to replace feature values to numbers
of feature value interval. For this we need previously to
discretize the features by partitioning them into intervals of
values.

To partitioning the features into intervals the number if
interval (term), which hits the s-th instance on the j-th feature
is proposed to determine by the formula:
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where xj
min, xj

max are the minimum and maximum values of
j-th feature, respectively.

For the mapping of instances from the original multi-
dimensional feature space to the one-dimensional
generalized axis is suggested to use the following
transformations.

Transformation 1. For each number of interval of j-th
feature get it binary representation (binary numbers padded
with zeros from the left to cj – the number of digits in kj). Set
the coordinate of s-th instance on the generalized axis Is=0,
set the position (bit) number of generalized axis coordinate
p = 1. Going by the feature numbers j s in descending order
of their rank and by the group of digits in the interval number
c = 1, 2 , ..., cj perform in a cycle: if p ≤ d, where d is a number
of bits in a computer bit grid, then record at p-th position
(with numbering from left) of the binary representation of a
generalized feature Is the c-th position value (with numbering
from left) of interval number, in which the s-th instance hit
on the j-th feature, and set: p=p+1. As a result, we will obtain
a generalized axis coordinate of instance with the implicit
ranking and selection of features.

Transformation 2. It is an alternative format of
constructing a generalized feature for transformation 1. If
the total number of bits to represent interval numbers of all
features cjkjN does not exceed the number of bits in a binary
bit grid d when the values cj are equal for all features: for
each interval number of j-th feature obtain its binary
representation (binary numbers padded with zeros from the
left to cj – the number of digits in kj) set the coordinate of s-
th instance on the generalized axis Is = 0, set the position

number of coordinate on a generalized axis p = 1; looking in
a cycle on a group of digits in the interval number
c = 1, 2, ..., cj and on feature numbers j in the descending
order of their ranks: put to the p-th bit position (numbering
from the left) of the binary representation of the generalized
feature Is the c-th bit (numbering from the left) of interval
number, in which the s-th instance hits on the j-th feature
and set: p=p+1. As a result, we obtain the generalized axis
coordinate with implicit ranking of features.

Transformation 3. The generalized feature formed on the
basis of locality-preserving hashing [12–15]. The initial
feature space is divided into 2k equal hypercubes, each of
which identified by the key Is of a k bit length, where k is a
number of feature partitions. After the i-th partition the initial
feature space split to 2i N-dimensional cubes, wherein the i-
th partition is carried out on the j-th dimension: j = i mod N. At
the i-th partition if hypercube located in the top half of the
partitioned range, then set to one the i-th bit of its key, and
otherwise set the i-th bit of its key to zero (set to one  the bit
in the i-th position of k-bit identifier, extended by zeros from
the left, if the length is less than k). The key Is algorithmically
can be generated as follows: set: Is = 0, xj

min′=xj
min, xj

max′ =
xj

max, then for i = 1, 2, ..., k do: set: j = i mod N,
xj

mid = (xj
min′+xj

max′)/2, Is = 2Is; if xs
j > xj

mid, then set: xj
min′ = xj

mid,
Is = Is + 1, else set: xj

max′ = xj
mid.

Transformation 4. The above-described transformations
provide mapping to the discrete generalized  axis. If the total
number of bits to represent numbers of all feature intervals
exceeds the number of bits in a bit grid of computer, it is
possible to use a transformation to the generalized real axis
with partial information loose: add to the real coordinate on
generalized feature Is the c-th bit (numbering from the left)
of interval number, in which the s-th instance hits on the j-th
feature:
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where q
kjS ,  is a number of instances of q-th class located in

the k-th interval of j-th feature, rj is a rank of j-th feature (the
number of j-th feature in decreasing order of individual
feature importance).

Transformation 5. Define the distance from the s-th
instance to the unit vector in the normalized coordinate
system:
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and the angle between the instance as a vector and the unit
vector:
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Thus we map the s-th instance from the N-dimensional
space into two-dimensional space. Next for coordinates of
s-th instance in formed two-dimensional space by analogy
with the first transformation obtain coordinate of s-th
instance on the generalized axis Is.

Transformation 6. Generate Q support vectors – the
centers of pseudo-clusters Cq = {Cq

j}, q=1, 2, ..., Q, K≤Q<<S,
j = 1, 2, ..., N. In the simplest case their coordinates can be
set as random taking into account dimensionality and feature
scales (xmin

j ≤Cq
j ≤ xmax

j), or by setting Q=K to determine the
center of each its class:
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, j = 1, 2, ..., N, q=1, 2, ..., K.

After this calculate the clusters based on their proximity
and position in feature space relative to the smallest feature
values:

– find the distance from the cluster centers to the point
with the lowest feature values:
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– find the distance between the cluster centers:
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– find the center of cluster closest to the point with the
lowest feature values:
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g
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– set this center as the current, set a new number of
current cluster t=1, put current cluster in the set of centers
with a new index (C*=C* ∪ C*1, С*1 = Cq) and delete it from
the set of centers without a new index (C=C / Cq);

– while exist at least one cluster without a new index (i.e.
C ∅≠ ) perform: among the remaining clusters without a
new index in C find the closest cluster to the  current cluster:
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gq
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then increase t = t+1, put the current cluster to the set of
centers with a new index (C*=C* ∪ C*t, С*t = Cp) and remove
it from the set of centers without a new index (C=C / Cp).

As a result we will receive C* – a set of cluster centers
with numbers corresponding to their proximity to the point
with the lowest values of features, and also allowing to
determine qualitatively the proximity of the cluster centers.

Further for each instance of the initial sample xs,
s=1, ..., S do:

– define the distance from it to each cluster center,
q=1,2,...,Q:
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– find the index of the nearest cluster center:
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– find the angle between the vectors xs and Сp* relative
to the point with the lowest feature values:
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– assign the s-th instance with the coordinate on the
generalized axis:

.
π
ϕ

+= pI s

3 CHARACTERISTICS OF TRANSFORMATIONS
TO THE GENERALIZED AXIS

Entered above transformations are encouraged to use
the following characteristics of instance mapping process:

– ts is the time of transforming of one instance from the
original feature space to the generalized axis for the
sequential computations;

– ms is the computer memory volume used by the
transformation method for processing one instance;

– λ  is the number of adjustable parameters of
transformation needed for its implementation;

– t  is the time of calculation of transformation parameters
based on the training sample;

– m the computer memory volume used to calculate the
transformation parameters on the basis of training sample.

Situations where several instances have equal
coordinates may occur in the original and in the synthesized
feature spaces. Such situations are called collisions. Under
the collision point we will understand the point in the feature
space, in which there is a collision.
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The collision is quite admissible and even desirable in
problems of automatic classification on condition that all
instances located at the point of collision belongs to the
same class. However, if the instances located at the point of
collision, belongs to different classes, the used feature set
does not provide a good separability of instances.

Denote the set of points of collision {gv}, v=1, 2, ..., V,
where gv is a set of instances belonging to a v-th point of
collision, V is the number of points of collision, which
obviously can not exceed 0,5S .

To estimate the quality of the results of considered
transformations we propose to use the following indicators.

The number of points of collisions in which instances
belongs to different classes, after the transformation of the
sample to the generalized axis can be defined as:
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This indicator in the best case will be equal to zero when
there is no collision points, and in the worst case it maximum
value will not exceed 0,5S.

The probability estimation (frequency) of the collision
points in which instances belonging to different classes,
after the transformation of the sample to the generalized
axis can be expressed by the formula:
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The corrected number of points of collisions in which
instances belong to different classes, after the transformation
of the sample to the generalized axis is defined as:
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where E*
<x,y> – is the number of collision points in which the

instances belongs to different classes in the initial sample:
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The indicator *'
, >< yIE  more accurately characterizes the

quality of transformation to the generalized axis because it
eliminates the errors present in the sample. In the best case
it will be equal to zero when there is no collisions, and in the
worst case it maximum value will not exceed 0,5S.

The corrected probability estimation (frequency) of the
collision points in which the instances belong to different
classes after the sample transformation to the generalized
axis can be obtained by the formula:
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The total number of instances in the collision points in
which the instances belong to different classes after the
sample transformation to the generalized axis is suggested
to calculate by the formula:
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The more will be value of this indicator, the worse
separability of instances on the generalized axis. In the best
case it will be equal to zero and in the worst case it will not
exceed the number of instances in the sample S.

The probability estimation of instance hitting to the
collision point in which instances belong to different classes
after the sample transformation to the generalized axis can
be obtained by the formula:
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The total number of instances in the collision points of
the initial sample in which the instances belong to different
classes it is proposed to define as:
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The more will be the value of this indicator, the worse
the separability of instances of the initial sample will be. In
the best case it will be equal to zero and in the worst case it
not exceed the number of instances in the sample S.

The probability estimation of instance collision in the
sample in which instances belong to different classes can
be obtained from the formula:
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The number of pairwise collision of instances of different
classes after the sample transformation to the generalized
axis is proposed to determine as:
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In the best case, this indicator is zero when there is no
any collision, and in the worst case its value will not exceed
S(S–1).

The probability estimation (frequency) of pairwise collision
of instances of different classes after the sample transformation
to the generalized axis can be calculated as follows:
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The corrected number of pairwise collision of instances
of different classes after the transformation of training and
(or) test sample to the generalized axis is proposed to
determine as:

,,,
'

, ><><>< −= yxyIyI EEE

where E<x,y> is a number of pairwise collision of instances
of different classes in the original sample:
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This indicator '
, >< yIE  in comparison with the previous

indicator more accurately characterizes the quality of the
transformation to the generalized axis, because it eliminates
the errors present in the original sample. In the best case, it
would be equal to zero when there is no any collision, and at
worst case, it maximum value will not exceed S(S–1).

The corrected probability estimation (frequency) of
pairwise collisions of instances of different classes after
sample transformation to the generalized axis can be defined
by the formula:
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The average number of clusters per class on a generalized

axis can be calculated by the formula 
K
kk = , where k is a

number of clusters of different classes on a generalized axis.
To determine k, we need order the instances <Is, ys> in

ascending order on the generalized axis. Then, looking from
left to right, we need to identify clusters – the intervals of
one-dimensional axis, all instances of each of which belong
to only one class.

The less will be the number of such clusters, the simply
is partition of generalized axis.

In the best case when the classes are compact, i.e. k = K,
this indicator is equal to one.

The more will be value of this indicator, the worse the
separability of instances will be on the generalized axis.

In the worst case where each instance falls into a single

cluster its value will be 
K
Sk = .

The minimum distance between instances of different
classes on the generalized axis is offered to determine by
the formula:
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The more will be value of this ratio, the better classes
will be separated on the generalized axis.

The maximum distance between instances of one class
on the generalized axis is offered to determine by the formula:
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The less will be this indicator value, the more compact
instances of each class will be positioned on the generalized
axes.

The average ratio of distances on the generalized axis
and in the original feature space is proposed to calculate by
the formula:
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The more will be value of this indicator, the better on the
average the transformation on the generalized axis reflects
location of instances in the original space and features the
better separability of instances on the generalized axis;

Average of the relative distance products on the
generalized axis and in the original feature space:
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This indicator will vary from zero to one: The more will
be its value, the better on the average the transformation on
the generalized axis reflects the location of instances in the
original feature space.

The indicator of generalized axis feasibility of
establishing:
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where >< yx j
k ,  is the number of intervals of different classes

on the axis of feature xj.
This indicator in the best case will be equal to S / K, and

in the worst case will be equal to K / S. If this indicator will
be greater than one, the use of the generalized axis will be
feasible, otherwise it can be replaced with the original
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feature, characterized by the smallest number of intervals of
different classes.

4 THE COMPARISON CRITERIA OF
GENERALIZED AXIS TRANSFORMATIONS

On the basis of the indicators characterizing the basic
properties of on the generalized axis transformations
introduced in the previous section it is possible to determine
the criteria for comparison, the criteria for performing and
criteria for evaluating the quality of the results of
transformations.

The criteria for evaluation of the transformation process
is proposed to define as the following:

– the combined criterion of the minimum of time and
memory on the instance transformation: F1 = tsms→min;

– the combined criterion of the minimum of time and
memory to determine the transformation parameters for the
training sample: F2 = λtm → min;

– the integral criterion: F3 =  tsms + S
λ

tm → min.

The criteria for evaluating the quality of results of
transformations:

–  the criterion of the minimum of probability of instance

group collisions: min'
,4 →= >< yIPF ;

– the criterion of the minimum of probability of instance

pair collisions: min*'
,5 →= >< yIPF ;

– the combined criterion of the minimum probability of
pair and group collisions:

min
2

*'
,

'
,

6 →
+

= ><>< yIyI PP
F ;

– the maximum of class compactness-
separability: min7 →= kF ;

– the integral criterion of minimum of collisions-
compactness-separability of classes:
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– the integral criterion of minimum of collision-maximum
of compactness-separability of classes and maximum of
average of relative distances products on the generalized
axis and in the original feature space:
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5 EXPERIMENTS AND RESULTS

The proposed transformations on the generalized axis,
as well as indicators characterizing their properties have
been implemented as software and experimentally studied
in practical problem solving of technical and medical
diagnosis,  and of automatic classification, whose
characteristics are given in the table 1. [3]

The fragment of the results of experiments to study the
transformations on the generalized axis is shown in the table. 2.

The conducted experiments confirmed the efficiency and
the practical suitability of the developed mathematical tools.
The experiments have shown that the proposed
transformations allow to significantly reduce the data sample
dimensionality.

The developed indicators of  transformation quality allow
to select the best transformation for the corresponding task
providing thereby the data dimensionality reduction, also
as class separability improving.

The proposed transformations can be recommended for
use in the construction of diagnostic and recognizing models
by precedents, as well as for the formation of the training
samples from the source samples of large volume.

Task Initial sample 
characteristics Gas-turbine 

air-engine blade diagnosis 
Chronic obstructive 
bronchitis diagnosis 

Agricultural plant 
recognition on the remote 

sensing data 

Fisher Iris 
classification 

S 32 205 3226 150 
N 513 28 256 4 
K 2 2 3 3 

 

Table 1. Characteristics of initial data samples

– the integral criterion of the minimum of collisions-
maximum of a generalized axis establishing feasibility-
compactness-separability of classes and the maximum of
average of relative distances products on the generalized
axis and in the original feature space:
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СONCLUSION

The actual problem of the development of mathematical
support for data dimensionality reduction was solved in the
paper. Its results can be used to automate the process of
diagnostic and recognizing model construction by
precedents.

The scientific novelty of results consists in that:
– the set of rapid transformations from the original multi-

dimensional space into one- dimensional axis was firstly
proposed. It is based on the principles of hashing and
provides taking into account the instance locations in the
feature space with respect to the class centers of gravity,
and also allows to determine and to take into account the
feature weights and thereby implicitly solves the problem
of feature selection. Thus, the proposed transformations
provide a solution both the problem of constructing of
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Task 
Best transformation 

characteristics 
Gas-turbine air-

engine blade 
diagnosis 

Chronic obstructive 
bronchitis diagnosis 

Agricultural plant 
recognition on the 

remote sensing data 

Fisher Iris 
classification 

Best transformation number 2 1 4 1 
*

, >< yIE  1 0 0 1 

*
, >< yIP  0,0625 0 0 0,013333 

>< yIE ,  1 0 0 9 

>< yIP ,  0,0010081 0 0 0,00040268 
E*

<x,y> 0 0 0 0 
*'

, >< yIE  1 0 0 1 

E<x,y> 0 0 0 0 
'

, >< yIE  1 0 0 9 

Σ
>< yxE ,  0 0 0 0 

Σ
>< yxP ,  0 0 0 0 

Σ
>< yIE ,  2 0 0 10 

Σ
>< yIP ,  0,0625 0 0 0,066667 

k 15 72 1773 11 

maxR  70,114 918,99 7,5551 7,0852 

*
maxR  1,5228·109 1,6927·109 3,3217 1,5126·109 

'
minR  0 1056 1,1437·10–7 0 

'
maxR  1,5228·109 1,6833·109 3,318 609746944 

Δ  0,82534 0,69432 0,37993 0,88456 
Δ  0,095099 0,098493 0,028541 0,18511 
G 0,2 0,69444 0,56007 1 
ts 0,00097501 0,00053269 3,8686·10–5 0,000416 
ms 4309 262,83 2057,9 82,133 
t 0,2184 0,093601 4,524 0,1092 
m 333484 109644 6764132 20340 
λ  1539 84 1024 12 
F1 4,2013 0,14001 0,079613 0,034168 
F2 1,1209·108 8,6207·105 3,1336·1010 0,26654·105 
F3 3,5028·106 4205,4 9,7134·106 177,73 
F4 0,0010081 0 0 0,00040268 
F5 0,0625 0 0 0,013333 
F6 0,031754 0 0 0,006868 
F7 7,5 36 591 3,6667 
F8 0,23816 0 0 0,025183 
F9 0,42786 0 0 0,041701 
F10 0,20274 0 0 0,011373 

Table 2. The fragment of the experimental results to study the transformations on generalized axis

artificial features (feature extraction), and the problem
selection of the most significant features (feature selection);

– the complex of indicators characterizing the properties
of transformations from multidimensional space to
generalized axis was firstly proposed. On the basis of the
proposed indicators the set of criteria is defined. It facilitates
comparison and selection of the best transformations and
results of their work at diagnosis and recognition problems
solving by precedents.

The practical significance of obtained results is that:
– the software realizing proposed transformations and

indicators characterizing their properties was developed.
Its usage allows to automate the data dimensionality
reduction and analysis of its results;

– the experimental investigation of the proposed
transformations and the indicators characterizing them was
conducted at practical problem solving. The results of
research allow to recommend the proposed transformations
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for use in practice for diagnosis and pattern recognition
problem solving.

The prospects of further utilization of the results
obtained in this work consists in the possibility of their use
for automation of training and testing samples formation
(data dimensionality reduction through decrease of the
number of precedents by the most important precedents
extraction).

The work performed as part of the state budget scientific
research project of Zaporizhzhya National Technical
University «Intelligent information technologies of
automation of designing, simulation, control and diagnosis
of manufacturing processes and systems» (state registration
number 0112U005350).
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В ЗАДАЧАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Решена проблема разработки математического обеспечения для сокращения размерности данных. Впервые предложен набор

быстрых преобразований из многомерного пространства на одномерную ось, позволяющих решать задачи извлечения и отбора
признаков. Впервые предложен комплекс показателей и критериев качества преобразований на обобщенную ось. Предложен-
ные преобразования и показатели программно реализованы и исследованы при решении практических задач.
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ЧАХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Вирішено проблему розроблення математичного забезпечення для скорочення розмірності даних. Вперше запропоновано

набір швидких перетворень з багатовимірного простору на одновимірну вісь, що дозволяють вирішувати завдання витягу та
відбору ознак. Вперше запропоновано комплекс показників і критеріїв якості перетворень на узагальнену вісь. Запропоновані
перетворення і показники програмно реалізовано і досліджено при вирішенні практичних завдань.
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ГІБРИДНА КАСКАДНА ОПТИМІЗОВАНА НЕЙРОННА МЕРЕЖА
Запропоновано нову архітектуру та алгоритми навчання для гібридної каскадної

нейронної мережі з оптимізацією пулу нейронів у кожному каскаді. Запропонована
гібридна каскадна нейронна мережа  забезпечує  обчислювальну простоту та
характеризується як слідкуючими, так і фільтруючими властивостями.
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еволюціонуюча гібридна система.
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ВСТУП

У цей час штучні нейронні мережі (АNNs) отримали
широке поширення для розв’язання широкого класу про-
блем, пов’язаних з обробкою інформації, заданої або у
формі таблиць «об’єкт – властивість», або часових рядів,
що часто породжуються нестаціонарними нелінійними
стохастичними або хаотичними системами. Переваги
АNNs перед іншими підходами пояснюються, перш за
все, їх універсальними апроксимуючими можливостя-
ми і здатністю до навчання.

Традиційно під навчанням розуміють процес налаш-
тування синаптичних ваг мережі за допомогою тієї чи
іншої процедури оптимізації, що відшукує екстремум
заздалегідь заданого критерію навчання [1, 2]. Якість на-
вчання може бути покращена шляхом настроювання не
тільки синаптичних ваг, але й власне архітектури мережі.
Ця ідея лежить в основі  так званих еволюційних систем
обчислювального інтелекту [3, 4], які отримують у те-
перішній час усе більш широке поширення. У рамках
цього підходу можна виділити каскадні нейронні мережі
[5–8] завдяки їх високій ефективності та простоті налаш-
тування як синаптичних ваг, так і власне архітектури. Ця
мережа стартує з найпростішої архітектури (перший кас-
кад), утвореної пулом [5] нейронів, які навчаються неза-
лежно. Кожен з нейронів пулу може відрізнятися від інших
або активаційною функцією, або методом навчання, при
цьому нейрони пулу в процесі навчання між собою не
взаємодіють. Після того, як усі нейрони пулу першого
каскаду налаштовані, з них обирається один найкращий
у сенсі прийнятого критерію, всі ж інші видаляються, в
результаті чого і формується перший каскад, утворений
єдиним нейроном, синаптичні ваги якого надалі не на-
лаштовуються – «заморожуються».

Після цього формується другий каскад, який, як пра-
вило, утворено пулом тих же нейронів з тією лише різни-
цею, що ці нейрони мають додатковий вхід (а, отже, і
додаткову синаптичну вагу), утворений виходом першо-
го каскаду. Надалі все відбувається аналогічно до попе-
реднього каскаду, в результаті чого другий каскад також

складається з єдиного найкращого нейрону із заморо-
женими вагами. Нейрони третього каскаду мають вже
по два додаткових входи: виходи першого і другого кас-
кадів, надалі все відбувається аналогічно до попередньо-
го каскаду. Процес нарощування каскадів еволюційної
архітектури продовжується доти, доки не буде досягнуто
необхідної якості розв’язання задачі на навчальній вибірці.

Автори найбільш популярної каскадної нейронної ме-
режі CasCorLa Фальман та Леб’єр у якості нейронів ме-
режі використовували елементарні персептрони Ф.Ро-
зенблатта із традиційними сигмоїдальними активаційни-
ми функціями, синаптичні ваги яких налаштовуються за
допомогою Quickprop-алгоритму, що є модифікацією
δ-правила навчання.

У [9–16] в якості вузлів каскадної мережі були викори-
стані різні типи нейронів. Тут, однак, слід зазначити, що
при роботі з різнотипними вузлами неможливо виділити
в пулі єдиний найкращий нейрон. При роботі з нестаціо-
нарними об’єктами може виникнути ситуація, коли на
одній частині навчальної вибірки найкращим виявиться
один нейрон, а на іншій – зовсім інший. У зв’язку з цим
цілком природно в пулі зберігати всі нейрони (без визна-
чення найкращого нейрона-переможця), а вихідний сиг-
нал каскаду формувати шляхом об’єднання виходів усіх
вузлів пулу на основі деякої оптимізаційної процедури,
що породжується загальним критерієм якості роботи
нейронної мережі.

Синтезу такої гібридної оптимізованої нейронної ме-
режі і присвячено цю статтю.

АРХІТЕКТУРА КАСКАДНОЇ ОПТИМІЗОВАНОЇ
НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

На вхід мережі (рецепторний шар) надходить вектор-

ний сигнал   ( ) ( ) ( ) ( )( )1 2, , , T
nx k x k x k x k= … ,  де

1, 2,k = …  – або номер образу в таблиці «об’єкт – влас-
тивість», або поточний дискретний час. Цей сигнал по-

дається на входи всіх нейронів мережі [ ]m
jN  ( 1, 2, ,j q= … –

число нейронів у пулі, 1,2,m = … – номер каскаду), на

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-18



130

НЕЙРОІНФОРМАТИКА ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ

виходах яких з’являються сигнали ( )[ ]ˆ m
jy k . Надалі ці сиг-

нали об’єднуються за допомогою узагальнюючого ней-
рону [ ]mGN , котрий формує оптимальний вихід m-го о кас-
каду ( )*[ ]ˆ my k . При цьому, якщо на нейрони першого кас-

каду подається тільки вектор ( )x k , котрий у загальному
випадку може містити і сигнал зміщення ( )0 1x k ≡ , то ней-
рони другого каскаду мають додатковий вхід для сигналу

( )*[1]ŷ k , третього каскаду – два додаткових входи ( )*[1]ˆ ,y k

( )*[2]ŷ k , m-го каскаду – (m–1)  додаткових входів   ( )*[1]ˆ ,y k

( )*[2]ˆ , ,y k …  ( )*[ 1]ˆ my k− .  Каскади формуються в процесі
навчання мережі, коли стає зрозуміло, що всі попередні
каскади не забезпечують необхідну якість навчання.

НАВЧАННЯ ОКРЕМИХ НЕЙРОНІВ
У КАСКАДНІЙ НЕЙРОННІЙ МЕРЕЖІ

Розглянемо ситуацію, коли j-ий нейрон m-го каска-а-
ду мережі є традиційним елементарним персептроном
Розенблатта з активаційною функцією

( ) [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] 10 1,

1
m m
j j

m m m
j j j u

u
e−γ

< σ γ = <
+

де [ ]m
ju  – сигнал внутрішньої активації j-го нейрону m-го

каскаду, [ ]m
jγ – параметр крутизни. Тоді вихідні сигнали

нейронів пулу першого каскаду можуть бути представ-
лені у формі

( )[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]

0
ˆ ,

n
T

ij j j ji j j j
i

y w x w x
=

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑σ γ σ γ

(тут [1]
jiw  – i-а синаптична вага j-ого нейрону першого кас-

каду, ( )1 21, , , , ,T
nx x x x= …  при цьому звичайно вхідні сиг-

нали за допомогою елементарного перетворення кодують-
ся так, що 0 1ix≤ ≤ , виходи нейронів другого каскаду:

[2] [2] [2] [2] [2] *[1]
, 1

0
ˆ ˆ ,

n
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y w x w y w y+ +
=

⎛ ⎛
= σ γ + + +⎜ ⎜⎜⎜ ⎝⎝

∑

1
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]*[ 1]

, 1
0

ˆ
n m

m m m m mm
j j ji jj n m

i
w y w x

+ −
−

+ −
=

⎞⎞ ⎛ ⎞
+ + = σ γ =⎟⎟ ⎜ ⎟⎟ ⎜ ⎟⎟⎠ ⎝ ⎠⎠

∑…

( )[ ] [ ] [ ] ,m m T m
j jw x= σ

де ( )[ ] *[1] *[ 1]ˆ ˆ, , , .
Tm T mx x y y −= …

Таким чином, каскадна мережа, що утворена пер-
септронами Розенблатта та складається з m  каскадів,

містить ( )
1

1
2

m

p
m n p

−

=

⎛ ⎞
⎜ ⎟+ +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∑  параметрів включно з пара-

метрами крутизни [ ] , 1,2, ,p
j p mγ = … .

У якості критерію навчання використовуватимемо
традиційну квадратичну функцію

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( )( )
( ) ( )

( ) ( )( )( )

2 2[ ] [ ] [ ]

2[ ] [ ] [ ]

21
[ ] [ ] [ ] [ ]

0
2[ ] [ ] [ ] [ ]

1 1 ˆ
2 2

1
2

1
2

1 ,
2

m m m
j j j

m m m
j j j

n m
m m m m
j j ji i

i

m m m T m
j j j

E k e k y k y k

y k u k

y k w x k

y k w x k

+ −

=

= = − =

= − σ γ =

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − σ γ =⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠

= − σ γ

∑
 (1)

де ( )y k  – зовнішній навчальний сигнал.
Процедура градієнтної оптимізації критерію (1) за

[ ]m
jw  може бути записана у рекурентній формі

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

[ ]
[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

1 1 1

ˆ1 1 1

ˆ1 1 1

1 1 1

m
j

m m m m
j j j jw

m m m m m
j j j j j

m m
j

m m m m m
j j j j j

w k w k k E k

w k k e k y k

y k x k

w k k e k J k

+ = − η + ∇ + =

= + η + + γ + ×

× − + + =

= + η + + γ +

(тут ( )[ ] 1m
j kη +  – параметр кроку настроювання), a

мінімізація (1) за параметром [ ]m
jγ  може бути забезпече-

на за допомогою методу Крушке-Мовеллана) [17]:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( )

[ ] [ ] [ ] [ ][ ]

[ ] [ ] [ ][ ]

[ ] [ ]

1 1 1 /

ˆ1 1 1

ˆ1 1 1 .

m m m mm
j j j j

m m mm
j j j

m m
j j

k k k E k

k k e k y k

y k u k

γ

γ

γ + = γ − η + ∂ + ∂γ =

= γ + η + + + ×

× − + +

Об’єднуючи процедури (2) та (3), приходимо до спільно-
го методу навчання j -го нейрону m -го каскаду:

( )

( )

( )

( )
( ) ( )

( ) ( )( )
( )

( )

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ]

1

1 1

1

1

ˆ ˆ1 1 1 ,

1

m m
j j

m m
j j

m m
j j

m m
j

m m
j j

m
j

w k w k

k e k

k k

x k

y k y k

u k

⎛ ⎞ ⎛ ⎞+
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟− − − − − − = − − − − − + η + + ×
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟γ + γ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

⎛ ⎞γ +
⎜ ⎟
⎜ ⎟× + − + − − − − − − − −
⎜ ⎟
⎜ ⎟+⎝ ⎠

(2)

(3)
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або, вводячи нові позначення, у більш компактній формі:

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

ˆ1 1 1

ˆ1 1 1 1

1 1 1 .

m m m m m
j j j j j

m m
j

m m m m
j j j j

w k w k k e k y

k y k x k

w k k e k J k

+ = + η + + ×

× + − + + =

= + η + + +

Поліпшити характер процесу настроювання можна,
вводячи до алгоритму навчання регуляризуючий член
[18–20], при цьому замість критерію навчання (1) вико-
ристовується функція

( ) ( )( ) ( ) ( )
2 2[ ] [ ] [ ] [ ]1 1 ,0 1,

2 2
m m m m
j j j jE k e k w k w kη − η

= + − − < η ≤ (4)

а сам метод набуває вигляду:

( ) ( )[ ] [ ]1m m
j jw k w k+ = +

( ) ( ) ( ) ( )([ ] [ ] [ ]1 1 1 1m m m
j j jk e k J k+ η + η + + + − η ×

( ) ( )( ))[ ] [ ] 1 ,m m
j jw k w k× − − (5)

що є модифікацією відомої процедури Сільви-Альмей-
ди [19].

Використовуючи надалі підхід, запропонований у
[21, 22], можна ввести до (5) згладжувальні і фільтруючі
властивості. При цьому приходимо до кінцевої форми:

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )

[ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ]

2 2[ ] [ ] [ ] [ ]

1

1 1 1 1
,

1

1 1 ,

m m
j j

m m m m
j j j j

m
j

m m m m
j j j j

w k w k

e k J k w k w k

r k

r k r k J k J k s

⎧ + = +⎪
⎪

η + + + − η − −⎪⎪+⎨
+⎪

⎪
⎪ + = + + − −⎪⎩

де s  – розмір ковзкого вікна.
Цікаво, що при 1, 1s = η =  приходимо до нелінійного

варіанту оптимального за швидкодією методу Качмажа-
Уідроу-Хоффа [23–25]

( ) ( )
( ) ( )

( )

[ ] [ ]
[ ] [ ]

2[ ]

1 1
1 ,

1

m m
j jm m

j j
m
j

e k J k
w k w k

J k

+ +
+ = +

+

що широко використовується у практиці навчання штуч-
них нейронних мереж.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВИХІДНОГО СИГНАЛУ ПУЛУ
НЕЙРОНІВ

Вихідні сигнали всіх нейронів пулу кожного каскаду

об’єднуються нейроном [ ]mGN , вихід якого ( )*[ ]ˆ my k  за точоч-

ністю повинен перевершувати будь-який з сигналів ( )[ ]ˆ m
jy k .

Ця задача може бути розглянута з позицій нелінійного про-

(6)

грамування з використанням адаптивного узагальненого
прогнозування [26–31].

Вводячи до розгляду вектор вихідних сигналів пулу m-

го каскаду ( ) ( ) ( ) ( )( )[ ] [ ][ ] [ ]
1 2ˆ ˆ ˆ ˆ, , ,

Tm mm m
qy k y k y k y k= … ,

формуватимемо оптимальний вихідний сигнал нейрону
[ ]mGN , що є по суті адаптивним лінійним асоціатором

[1, 2], у вигляді

( ) ( ) ( )[ ] [ ]*[ ] [ ] [ ]

1
ˆ ˆ ˆ

q
m mm m T m
j j

j
y k c y k c y k

=
= =∑

за додаткових обмежень на незміщеність

[ ] [ ]

1
1,

q
m T m
j

j
с E c

=
= =∑ (7)

де ( )[ ] [ ][ ] [ ]
1 2, , , ,

Tm mm m
qс c c c= …  ( ) ( )1,1, ,1 1TE q= − ×…  –

вектори.
Вводячи надалі критерій навчання на ковзному вікні

( ) ( ) ( )( )2[ ] *[ ]

1

1 ˆ
2

k
m m

k s
E k y y

τ= − +
= τ − τ =∑

( ) ( )( )2[ ] [ ]

1

1 ˆ ,
2

k
m T m

k s
y c y

τ= − +
= τ − τ∑

з урахуванням обмеження (7), запишемо функцію Лаг-
ранжа вигляду

( ) ( ) ( )[ ] [ ] [ ]1 ,m m T mL k E k E c= + λ − (8)

де λ  – невизначений множник Лагранжа.

Пряма мінімізація (8) за [ ]mc  веде до співвідношення

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

[ ] [ ]
*[ ]

[ ]

11
[ ] [ ] [ ]

2

ˆ 1 1
ˆ 1 ,

1

ˆ ˆ1
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m
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k
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y k P k E
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E P k E

P k y y
−+

= − +

⎧ + +
⎪ + =
⎪ +⎪
⎨
⎪ ⎛ ⎞

+ = ⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎩
∑

τ
τ τ

 (9)

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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ˆ ˆ1 1
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ˆ ˆ1 1 1

1 1

ˆ ˆ1 1 1 1
,

ˆ ˆ1 1 1 1

ˆ 1 1
ˆ 1 .

1

m m

m m m T m

m T m m

m m

m m m T m

m T m m

m m
m

T m

P k P k

P k y k y k P k

y k P k y k

P k P k

P k y k s y k s P k

y k s P k y k s

y k P k E
y k

E P k E

⎧
⎪
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⎪

+ +⎪−⎪ + + +⎪
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+ − + − + +
+

− − + + − +

+ +
+ =

+

⎪

⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

(10)

або в рекурентній формі:
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При 1s =  співвідношення (9), (10) набувають вкрай
простого вигляду:

( ) ( ) ( )
( )

[ ] [ ]
*[ ]

[ ]
ˆ ˆ1 1

ˆ 1
ˆ 1

m T m
m

T m
y k y k

y k
E y k

+ +
+ = =

+

( )
( )

( )( )

( )

2[ ]2[ ]
1

[ ]
[ ]

1

ˆ 1ˆ 1
.

ˆ 1 ˆ 1

q
m

m j
j

T m q
m
j

j

y k
y k

E y k y k

=

=

+
+

= =
+

+

∑

∑
(11)

Тут важливо відзначити, що як навчання нейронів у
каскадах, так і навчання узагальнюючих нейронів можна
організувати в адаптивному режимі. При цьому ваги всіх
попередніх каскадів не заморожуються, а постійно на-
лаштовуються, число каскадів може як збільшуватися,
так і зменшуватися, що вигідно відрізняє запропоновану
нейронну мережу від відомих каскадних систем.

ВИСНОВОК
У статті запропоновано архітектуру та методи навчан-

ня гібридної оптимізованої каскадної нейронної мережі,
що відрізняється від відомих каскадних систем обчислю-
вального інтелекту можливістю обробки часових рядів в
адаптивному режимі, що дає можливість обробляти не-
стаціонарні стохастичні та хаотичні сигнали нелінійних
об’єктів з необхідною точністю. У порівнянні зі своїми
прототипами запропонована система відрізняється об-
числювальною простотою і відзначається як слідкуючи-
ми, так і фільтруючими властивостями.
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A HYBRID CASCADE OPTIMIZED NEURAL NETWORK
A new architecture and learning algorithms for a hybrid cascade optimized neural network is proposed. The proposed hybrid system

is different from existing cascade systems in its capability to operate in an online mode, which allows it to work with both non-stationary
and stochastic nonlinear chaotic signals with the required accuracy. The proposed hybrid cascade neural network provides computational
simplicity and possesses both tracking and filtering capabilities.
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ НА ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Разработан метод встраивания цифровых водяных знаков с использованием
электронных цифровых подписей сторон, участвующих в процессе передачи авторского
права. Метод позволяет  правообладателю выявить нарушителя  при  появлении
контрафактных копий его продукта, обнаружить и подтвердить факт незаконного
использования изображений при возникновении спорных ситуаций в судебном порядке.
Кроме того, метод позволяет лицензиату продукта в случае ложного обвинения доказать
факт законного использования.

Ключевые слова: метод  защиты авторских прав, цифровые изображения,
подтверждение авторства, выявление правонарушителя.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровое изображение как продукт деятельности
высококвалифицированных специалистов часто созда-
ется в коммерческих целях и характеризуется большой
трудоемкостью и ценностью. Поэтому несанкциониро-
ванное использование изображений зачастую приносит
убытки его правообладателю.

Закон об авторском праве и смежных правах [1] свиде-
тельствует, что авторское право на произведение возникает
в результате факта его создания. А для возникновения и
осуществления авторского права не требуется регистра-
ция произведения. Однако, несмотря на это, вследствие
возникновения споров может понадобиться подтвержде-
ние факта создания фотографического произведения на-
стоящим автором в судебном порядке или подтверждение
факта заключения лицензионного договора.

Для защиты авторских прав на цифровые изображения
в последнее время предложено достаточно много мето-
дов, основанных на компьютерной стеганографии [2, 3].

Одни из них предназначены для создания технологи-
ческих препятствий нарушению авторских и смежных
прав на цифровые изображения [2]. При этом они осно-
ваны на том, что устройство, на котором воспроизво-
дится цифровой объект, получает информацию о нали-

чии прав у издателя и принимает решение о разрешении
доступа к информации пользователю [4]. Однако, такие
способы не позволяют предотвратить возможность не-
добросовестным пользователям, получившим разреше-
ние на доступ к информации, сделать контрафактную
копию цифрового объекта. А если количество пользова-
телей достаточно велико, правообладатель не сможет
обнаружить правонарушителя.

Другие способы защиты авторских прав изображе-
ний основаны на встраивании цифровых водяных зна-
ков (ЦВЗ) путем изменения частотных коэффициентов в
пределах матрицы преобразования [5]. Тогда в случае
правонарушения наличие ЦВЗ в изображении подтвер-
ждает права автора. Однако такие способы не предус-
матривают возможности определения правонарушите-
ля авторских прав при выявлении факта появления кон-
трафактной копии.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель данной работы состоит в разработке более эф-
фективного способа защиты авторских прав на цифровые
изображения, который расширит возможности существу-
ющих способов и позволит правообладателю выявлять пра-
вонарушителей при появлении контрафактных копий.
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Автором предлагается в процессе встраивания циф-
рового водяного знака его предварительно разделить на
две или более частей так, чтобы каждая из них не могла
быть создана отдельно друг от друга [6]. Соответствен-
но, должны быть сформированы два или более ключей
для извлечения этих частей цифрового водяного знака.

Для встраивания цифрового водяного знака исполь-
зуется частотная область изображения. Встраивание
производится на основе дискретного косинусного пре-
образования точек изображения в частотные коэффи-
циенты путем изменения этих коэффициентов. При не-
обходимости можно извлечь каждую часть цифрового
водяного знака, используя соответствующее дискретное
косинусное преобразование, путем сравнения значений
частотных коэффициентов с известными значениями.

Наличие двух или более частей цифрового водяного
знака в копии цифрового изображения, не дублирующих-
ся, а согласованных между собой так, что каждая из них не
может быть создана отдельно от других частей, позволяет
владельцам ключей отдельно друг от друга идентифици-
ровать копию изображения и выявлять факт нарушения
без знания других ключей. Согласование различных час-
тей цифрового водяного знака между собой и невозмож-
ность создания различных частей отдельно друг от друга
позволяют владельцу при выявлении факта правонару-
шения идентифицировать правонарушителя.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ

Метод, предложенный в данной работе, заключается
в следующем:

1. При передаче имущественного права на объект
авторских прав составляется лицензионное соглашение,
которое подписывается электронными цифровыми под-
писями разных сторон. Таким образом, они подтверж-
дают согласие друг с другом.

2. Из поочередно идущих битов электронных цифро-
вых подписей составляется ЦВЗ. При этом каждая из
цифровых подписей формирует отдельную часть ЦВЗ.

3. Для сокрытия данных используют частотную об-
ласть контейнера. Для этого изображение разбивается
на блоки размерностью 8 × 8 пикселей, и к каждому бло-
ку применяется двумерное дискретное косинусное пре-
образование (ДКП). Каждый блок пригоден для записи
одного бита информации. Перед встраиванием ЦВЗ про-
извольным образом выбирается столько блоков ДКП,
сколько битов в ЦВЗ.

4. Доверенное лицо или аппаратное устройство встра-
ивает в оригинал изображения цифровой водяной знак,
состоящий из этих электронных цифровых подписей. Для
встраивания каждого бита ЦВЗ используется очередной
блок ДКП, входящий в выбранную группу блоков. Вы-
бираются N произвольных коэффициентов ДКП из по-
лосы средних и низких частот, которые задаются коорди-
натами ( )11,νυ , ( )22,νυ , …, ( )NN νυ , . Также выбира-

ются две фиксированные величины S  и P. Для передачичи
бита «0» коэффициенты с координатами ( )11,νυ ,

( )22,νυ , …, ( )NN νυ ,   меняются так, чтобы среднее ариф-
метическое этих коэффициентов стало не ниже величи-
ны PS + . А для передачи бита «1» меняются так, чтобы
их среднее арифметическое стало не выше, чем ( )PS − .

5. После встраивания ЦВЗ каждая из сторон, участву-
ющая в лицензионном соглашении, получает ключ, ко-
торый состоит из величин biK , необходимых для извле-
чения битов электронной цифровой подписи одного из
участников. Величина biK  включает в себя номер блокаа
ДКП, в который встроен i-ый бит данных ЦВЗ, и коорди-
наты ( )11,νυ , ( )22,νυ , …, ( )NN νυ , , необходимые для
извлечения i-ого бита.

6. При извлечении битов цифрового водяного знака
из известного блока ДКП и известных коэффициентов,
заданных координатами ( )11,νυ , ( )22,νυ , …, ( )NN νυ , ,
если среднее арифметическое значение коэффициентов
больше S , то извлекается значение 0, иначе извлекается
значение 1.

Оптимальное значение S  равно математическому
ожиданию среднего значения коэффициентов с коорди-
натами ( )11,νυ , ( )22,νυ , …, ( )NN νυ , , вычисленному на
основе выборки из некоторого количества блоков ДКП.

Порог встраивания P влияет на устойчивость стега-
носистемы. Чем больше значение P, тем более стегано-
система устойчива к искажениям изображения, но тем
хуже становится качество изображения при встраивании
информации.

Количество выбранных коэффициентов N лежит в
диапазоне от 1 до 15 и влияет на скрытность стеганогра-
фической системы, чем больше значение N, тем слож-
нее проводить ее стеганоанализ.

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТОКОЛА
Приведем пример использования предлагаемого

метода на практике.
Пусть издательству (лицензиат L) необходимо при-

обрести имущественные права на фотографию (рис. 1),
владельцем которой является фотостудия или частный
фотограф (лицензиар F). Для этого представители обеих
сторон подписывают лицензионный договор своими

Рис. 1. Изображение пчелы (оригинал) и выбранный
фрагмент для встраивания ЦВЗ
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электронными цифровыми подписями. При этом в до-
говоре содержатся уменьшенная копия изображения,
права и обязанности сторон.

При использовании предложенного метода защиты
каждым участником генерируются электронные коды:
E1 – электронная цифровая подпись лицензиата L и E2 –
электронная цифровая подпись лицензиара F. После того
электронный нотариус M создает метку времени [7] для
подписанного лицензионного договора и заверяет ее
своей электронной цифровой подписью, получая тем
самым электронный код E3. Далее доверенное лицо T
или аппаратное устройство получает оригинал изобра-
жения и электронные коды E1, E2, E3 и встраивает циф-
ровой водяной знак, представляющий собой чередую-
щиеся биты электронных кодов E1, E2 и E3.

Для извлечения цифрового водяного знака доверен-
ное лицо T формирует ключи  K1, K2 и K3. При этом ключ
K1 позволяет извлекать только электронный код E1, ключ
K2 позволяет извлекать только электронный код E2, ключ
K3 позволяет извлекать только электронный код E3.

Лиценциат L получает ключ K2, который позволяет
извлечь из изображения электронную цифровую под-
пись лицензиара F (код E2), лицензиар F получает ключ
K1, который позволяет извлекать электронную цифро-
вую подпись лицензиата L (код E1). Ключ K3 получает
электронный нотариус M.

При возникновении спора о нарушении авторского
права как стороне, получившей лицензию, так и самому
лицензиару может понадобиться подтверждение факта
заключения лицензионного соглашения в судебном
процессе.

В таком случае для защиты своих прав при легальном
использовании изображения лицензиат L может предъя-
вить в судебном процессе лицензионный договор вмес-
те со своим ключом K1 для извлечения электронной циф-
ровой подписи лицензиара E2. А для защиты прав ли-
цензиара F в случае выявления правонарушения он
может предъявить в судебном процессе лицензионный
договор вместе со своим ключом K2 для извлечения элек-
тронной цифровой подписи лицензиата E1. Кроме того,
может быть привлечен электронный нотариус M для
подтверждения метки времени.

ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА
Программная реализация метода выполнена на язы-

ке программирования C#.
Пример реализации функции, осуществляющей

встраивание, представлен в листинге 1, фрагмент реали-
зации функции, осуществляющей извлечение данных,
представлен в листинге 2.

Листинг 1. Фрагмент программы для встраивания
битов ЦВЗ в изображение на языке программирования
C#:

public const int N = 8;
public float[,][,] EmbedWatermark(float[,][,] DCT, int imax,

int jmax, float Sum, float P)
{
           float[,][,] DCT_emb = new float[imax,jmax][,];

                 for (int i = 0; i < imax; i++)
           {
               for (int j = 0; j < jmax; j++)
               {
                   DCT_emb[i, j] = new float[8,8];
                   for (int ii = 0; ii < 8; ii++)
                       for (int jj = 0; jj < 8; jj++)
                           DCT_emb[i, j][ii, jj] = DCT[i, j][ii, jj]
                           float PP = Sum + P - (DCT_emb[i, j][3, 4]

+ DCT_emb[i, j][4, 3]) / 2;
                           if (P > 0 && PP > 0)
                          {
                 DCT_emb[i, j][3, 4] = DCT_emb[i, j][3, 4] + PP;
                 DCT_emb[i, j][4, 3] = DCT_emb[i, j][4, 3] + PP;
                           }
                          if (P < 0 && PP < 0)
                          {
                 DCT_emb[i, j][3, 4] = DCT_emb[i, j][3, 4] + PP;
                 DCT_emb[i, j][4, 3] = DCT_emb[i, j][4, 3] + PP;
                          }
               }
           }
        public static float[,] DirectDct(float [,] image)
        {
            float[,] DctResult = new float[N, N];
            for (int u = 0; u < N; u++) {
                for (int v = 0; v < N; v++) {
                    double matrixSum = 0;
                    for (int x = 0; x < N; x++)
                      {
                        double rowSum = 0;
                        for (int y = 0; y < N; y++)
                        {
                            rowSum += C(x) * C(y) * image[x,y] *
                      Math.Cos((2 * u + 1) * x * Math.PI / 2 / N) *
                     Math.Cos((2 * v + 1) * y * Math.PI / 2 / N);
                         }
                        matrixSum += rowSum;
                    }
    DctResult[u,v] = (float)(matrixSum / Math.Sqrt(2 * N));
                }
            }
            return DctResult;
        }
Листинг 2. Фрагмент программы для извлечения би-

тов ЦВЗ из изображения на языке программирования
C#:

        public string ExtractWatermark(float[,][,] DCT_emb,
int imax, int jmax, float Sum)

       {
           string result = “”;
           for (int i = 0; i < imax; i++)
           {
               for (int j = 0; j < jmax; j++)
               {
if ((DCT_emb[i, j][3, 4] + DCT_emb[i, j][4, 3]) / 2 > Sum)

result += “1”;
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                                      else result += “0”;
               }
           }
           return result;
       }
Примеры работы программы для различных значе-

ний порога встраивания P представлены на рис. 2. На
рис. 2, а показан фрагмент канала синего цвета для изоб-
ражения пчелы со встроенным ЦВЗ с порогом встраи-
вания P=5, на рис. 2, б – ЦВЗ с порогом встраивания
P=25, а на рис. 2, в – с порогом встраивания P=45. При-
меры показывают, что чем больше порог встраивания,
тем сильнее ухудшается качество изображения при
встраивании ЦВЗ.

а) б)

в)
Рис. 2. Канал синего цвета фрагмента изображения пчелы со встроенным водяным знаком и порогом встраивания а) P=5;

б) P=25; в) P=45

ВЫВОДЫ
Разработан метод защиты авторских прав на цифро-

вые изображения, который позволяет расширить возмож-

ности существующих методов. Размещение электронных
цифровых подписей лицензиата, лицензиара и электрон-
ного нотариуса непосредственно в статическом изобра-
жении в виде цифрового водяного знака исключает воз-
можность использования объекта авторского права от-
дельно от лицензионного договора. Тем самым, при
появлении контрафактной копии изображения правооб-
ладатель может быстро идентифицировать правонаруши-
теля, а нарушение условий лицензионного договора мо-
жет быть выявлено и доказано в судебном процессе. Кро-
ме того,  неоправданное обвинение может быть
опровергнуто лицензиатом благодаря извлечению элект-
ронной цифровой подписи лицензиара. А при появлении
спора может быть привлечен электронный нотариус для
подтверждения факта заключения договора, благодаря
извлечению электронной цифровой подписи нотариуса.
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ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ЦИФРОВІ ЗОБРАЖЕННЯ
Розроблено метод вбудовування цифрових водяних знаків з використанням електронних цифрових підписів сторін, які

беруть участь у процесі передачі авторського права. Метод дозволяє правовласнику виявити порушника при появі контрафак-
тних копій його продукту, з’ясувати і підтвердити факт незаконного використання зображень при виникненні спірних ситуацій в
судовому порядку. Крім того, метод дозволяє ліцензіату продукта в разі помилкового звинувачення довести факт законного
використання.

Ключові слова: метод захисту авторських прав, цифрові зображення, підтвердження авторства, виявлення правопорушни-
ка.
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METHOD FOR PROTECTION OF DIGITAL IMAGE COPYRIGHT
There are many ways to protect copyright of digital images assigned for creating technological barriers against copyright and

neighboring right violation when using digital images. But most of them do not foresee possibility of determination of copyright violator
on detecting appearance of counterfeit copies.

The method of digital images copyright protection is offered in the paper. It involves embedding digital watermarks into a digital image
and using electronic signatures of the parties that are taking part in assignment of copyright. A discrete cosine transform is used for data
hiding.

Using the proposed method will significantly reduce the risk of unauthorized distribution of digital and raster images. When
copyright violation occurs, the owner will be able to identify the violator and protect their rights in a court or administrative procedure.

Keywords: method of copyright protection, digital images, proof of authorship, identify the offender.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ КОМПОЗИЦИОННОГО
МИКРОПРОГРАММНОГО УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕЙ

ПАМЯТЬЮ
Предлагается метод уменьшения аппаратурных затрат в схеме композиционного

микропрограммного устройства управления с общей памятью при реализации на
микросхемах FPGA, с учетом ограничения на число входов LUT элементов. Метод основан
на применении двух источников кодов классов псевдоэквивалентных операторных
линейных цепей, а также на использовании избыточности встроенных блоков памяти FPGA.
Такой подход позволяет уменьшить требуемое число LUT элементов в схеме адресации
композиционного устройства, вследствие чего уменьшается площадь кристалла FPGA,
занимаемая схемой КМУУ с общей памятью, что позволяет получить реализацию,
обладающую меньшей стоимостью, чем известные из литературы аналоги. В статье описан
пример применения предложенного метода.

Ключевые слова: композиционное микропрограммное устройство управления,
операторная линейная цепь, граф-схема алгоритма, FPGA, мультиплексор, логическая
схема.

ВВЕДЕНИЕ

Модель композиционного микропрограммного уст-
ройства управления (КМУУ) с общей памятью [2, 3] при-
меняется для реализации схемы устройства управления
(УУ) в том случае, когда граф-схема алгоритма (ГСА)
управления некоторой системы относится к классу ли-
нейных [1]. Современный элементный базис  предпола-
гает широкое использование программируемых логи-
ческих интегральных схем (ПЛИС) вида FPGA (field-
programmable gate arrays) [4, 5] для реализации схем УУ.
Основу FPGA представляют макроячейки LUT (look-up
table), имеющие ограниченное число входов (4–6) [6, 7].
С учетом этого ограничения, для оптимизации схемы
УУ на FPGA необходимо уменьшить количество аргу-
ментов и термов в реализуемых системах булевых функ-
ций [8]. В настоящей работе предлагается метод реше-
ния этой задачи для КМУУ с общей памятью. В данном
решении учитывается такая особенность рассматривае-
мой структуры КМУУ, как совмещение функций регис-
тра памяти и счетчика адреса микрокоманд на одном
только счетчике. Основная идея метода заключается в
использовании двух источников кодов классов псевдо-
эквивалентных операторных линейных цепей (ОЛЦ) и
мультиплексора источников кодов (МИК).

Целью исследования является оптимизация схемы
КМУУ с общей памятью за счет мультиплексирования
источников кодов псевдоэквивалентных ОЛЦ и избыточ-
ности встроенных блоков памяти.

Задачей исследования является разработка метода
синтеза КМУУ с общей памятью, позволяющего умень-
шить число LUT-элементов в комбинационной части
КМУУ.

© Баркалов А. А., Титаренко Л. А., Зеленева И. Я., Цололо С. А., 2014

Предлагаемый метод является развитием результатов,
полученных в работе [9].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Обозначим, что исходными данными для задачи син-
теза схемы композиционного микропрограммного уст-
ройства управления служит граф-схема управляющего
алгоритма, т.е. некоторая ГСА Г = Г(В,Е), представлен-
ная множествами вершин В и соединяющих их дуг Е [2].
Пусть В = b0 ∪ bE ∪ E1  ∪ E2, где b0 – начальная вершина,
bE – конечная вершина, E1 – множество операторных
вершин и E2 – множество условных вершин ГСА Г.
В операторных вершинах 1q Eb ∈  записываются наборы

микроопераций Y)Y(bq ⊆ , где { }N1 y,...,yY =  – множе-е-
ство микроопераций. В условных вершинах 2q Eb ∈  за-
писываются элементы множества логических условий

{ }L1 x,..., xX = . Введем ряд определений, взятых из [2].
Определение 1. Операторной линейной цепью ГСА

Г называется конечная последовательность операторных

вершин ggFg1g b,...,bα =  такая, что для любой пары

соседних компонент 1gigi b,b + , где i – номер компоненты

кортежа gα , существует дуга Eb,b 1gigi ∈+ .

Определение 2. Вершина g
q Db ∈ , где gD  – множе-е-

ство вершин, входящих в ОЛЦ gα , называется входом ОЛЦ

gα , если существует дуга Eb,b qt ∈ , где g
t Db ∉ .

Определение 3. Вершина g
q Db ∈ , называется выходом

ОЛЦ gα , если существует дуга Eb,b tq ∈ , где g
t Db ∉ .
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Определение 4. ОЛЦ ji α,α  называются псевдоэкви-
валентными ОЛЦ, если их выходы связаны со входом
одной и той же вершины Bbq ∈ .

Пусть для некоторой ГСА Г сформировано множе-
ство ОЛЦ }α,...,{αC G1= , определяющее разбиение на
множестве E1 [3], и пусть ME1 = . Поставим в соответ-
ствие каждой вершине 1q Eb ∈  микрокоманду qMI  с ад-
ресом )A(bq , имеющим разрядность

⎡ ⎤MlogR 2= . (1)

Используем для адресации микрокоманд перемен-
ные TTr ∈ , где RT = . Адресация выполняется таким
образом, чтобы выполнялось условие

( ) ( ) 1bAbA i g1i g +=+ , (2)

где g
1gigi Db,b ∈+  и Eb,b 1gigi ∈+ .

В этом случае УУ может быть реализовано в виде
КМУУ U1 (рис. 1), называемом КМУУ с общей памятью
[2, 3]. Принципы функционирования КМУУ U1 доста-
точно полно представлены в литературе [1–3].

В КМУУ U1 схема формирования адреса (СФА) реа-
лизует систему функций возбуждения триггеров счет-
чика СТ, определяемую как

X)T,(Φ=Φ . (3)

При этом, как правило, счетчик имеет информацион-
ные входы типа D [6,7]. По сигналу Start счетчик СТ уста-
навливается в ноль, что соответствует адресу первой мик-
рокоманды реализуемого алгоритма. По сигналу y0 = 1 со-
держимое СТ увеличивается на единицу, что соответствует
режиму (2). Управляющая память (УП) хранит наборы мик-
роопераций Y)Y(bq ⊆  и переменные y0 (управление СТ)
и yE (признак окончания алгоритма). Триггер считывания
TF формирует сигнал Fetch, разрешающий выборку мик-
рокоманд из УП. При достижении окончания алгоритма
формируется переменная yE = 1, что приводит к Fetch = 0 и
прекращению выборки из УП.

При использовании FPGA схемы СФА, СТ и TF реа-
лизуются на LUT, а схема УП – на встроенных блоках
памяти ЕМВ (embedded memory block). Основным недо-
статком КМУУ U1 является значительное число термов в
системе функций (3). Это приводит к увеличению числа
LUT элементов и их уровней в схеме СФА. Для устране-

Рис. 1. Структурная схема КМУУ U1

ния этого недостатка используют оптимальную адреса-
цию микрокоманд, что приводит к КМУУ U2 [9]. Однако
такая адресация не всегда возможна. Уменьшение числа
термов системе (3) гарантируется в КМУУ U3, где осу-
ществляется преобразование адресов микрокоманд в
коды классов псевдоэквивалентных ОЛЦ [2, 3]. Однако
это связано с введением в схему КМУУ дополнительно-
го блока преобразователя адресов (БПА), который по-
требляет некоторые ресурсы кристалла. В настоящей
работе предлагается метод синтеза КМУУ, позволяющий
уменьшить как число термов в системе (3), так и число
LUT элементов в схеме БПА.

Как известно, LUT-элементы имеют ограниченное чис-
ло входов S (S = [4..6]). Для уменьшения числа LUT-элемен-
тов целесообразно уменьшать число аргументов в реали-
зуемых системах функций. Предлагаемый метод позволя-
ет выполнить такое уменьшение числа аргументов.

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА

Найдем разбиение СП  множества ОЛЦ С на классы

псевдоэквивалентных ОЛЦ.  Пусть { }I1С B,...,BП = , тоо
есть в ГСА имеется I псевдоэквивалентных ОЛЦ.

Пусть для реализации блока УП используются встро-
енные блоки памяти, входящие в состав FPGA [6, 7]. Эти
блоки имеют фиксированную емкость V, однако число
их входов t может меняться. Параметр t может прини-
мать  одно из фиксированных значений из множества

{ }36,18,9,4,2,1Q =F  [6, 7].
Для реализации системы функций }y,{yY E0∪  не-

обходимо

⎡ ⎤Ff t/)2N(n += (4)

блоков ВБП. При этом параметр Ft  (число выходов бло-
ка) определяется как

⎡ ⎤R
F 2/Vt = (5)

Этот параметр должен быть выбран ближайшим к
меньшему значению из множества FQ . Общее число
выходов блоков, входящих в УП, можно найти как

Ff0 tnt = . (6)

Пусть выполняется условие

0k)3N(t0 >=+− . (7)

В этом случае множество СП  можно разбить на два

класса: 21СП Π∪Π= , где ∅=Π∩Π 21 . Класс 2Π
включает

k
2 2I = (8)

элементов. Класс 1Π  будет включать

21 III −= (9)
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элементов. Рассмотрим случай, когда 0I1 ≠  и 0I2 ≠ . При
этом классы 1iB Π∈  могут быть закодированы кодами

)B(K i , имеющими

⎡ ⎤121 IlogR = (10)

разрядов. Пусть для кодирования классов 1iB Π∈  исполь-
зуются переменные τ∈τr , где .R1=τ

Закодируем классы 2iB Π∈  кодами )B(С i , имеющи-
ми

kR2 = . (11)

разрядов. Пусть для кодирования классов 2iB Π∈  ис-
пользуются переменные Zzr ∈ , где .RZ 2=  В этом слу-
чае для реализации УУ предлагается модель КМУУ 4U
(рис. 2).

КМУУ U4 функционирует следующим образом. По
сигналу Start в СТ заносится нулевой адрес, триггера TF
и TM устанавливаются соответственно в 1 (Fetch = 1) и 0
(Ex = 0). Схема СФА1 служит для задания переходов из
классов 1i ПB ∈ . При этом yM = 1, Ex = 1 и

)X,( 111 τΦ=Φ . (12)

Схема СФА2 служит для задания переходов из клас-
сов 2i ПB ∈ . При этом yM = Ex = 0 и

)XT,( 222 Φ=Φ . (13)

Мультиплексор MИK служит для выбора источника
функций возбуждения СТ:

21  ExEx Φ∨Φ=Φ , (14)

при этом ФФФ 21 =∪ . Очевидно, через MИK переда-

ются только функции 21
r ФФφ ∩∈ .

Рис. 2. Структурная схема КМУУ U4

Блок БПА служит для преобразования адресов выхо-
дов ОЛЦ в коды классов 1i ПB ∈ . Для такого преобразо-
вания служат функции

T)(τ=τ . (15)

Сравнение блоков УП КМУУ U1 и U4 показывает, что
они отличаются наличием выхода yM. Как уже стало ясно,
этот выход используется для управления триггером ТМ
и, следовательно, мультиплексором MИK.

Такой подход позволяет уменьшить число термов в
системе (3) до абсолютного возможного минимума. Кро-
ме того, уменьшается сложность блока БПА по сравне-
нию с КМУУ U3. Как видно на рис. 2, коды классов 2iB Π∈
генерируются управляющей памятью. Такой подход по-
зволяет уменьшить число входов в LUT-элементах блоков
СФА1 и СФА2. Недостатком является увеличение числа
выходов блока УП. Однако этот блок строится из рекон-
фигурируемых блоков EMB, которые имеют строго опре-
деленное число выходов [6,7]. При этом имеется высокая
вероятность наличия неиспользованных выходов.

В статье предлагается метод синтеза КМУУ U4, вклю-
чающий следующие этапы:

1. Формирование множества ОЛЦ С для ГСА Г.
2. Формирование разбиения CП   множества С.
3. Оптимальная адресация микрокоманд.
4. Кодирование классов 1i ПB ∈  и 2i ПB ∈ .
5. Формирование таблицы переходов для классов

1i ПB ∈ .
6. Формирование таблицы переходов для классов

2i ПB ∈ .
7. Формирование таблицы блока преобразователя

адреса.
8. Формирование таблицы содержимого управляю-

щей памяти.
9. Реализация схемы КМУУ в заданном элементном

базисе.

 
Z
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО
МЕТОДА

Пусть для некоторой ГСА Г получено множество ОЛЦ
}α,...,{αC 121= , где 411 b,...,bα = , 52 bα = ,

8763 b,b,bα = , 1094 b,bα = , 141312115 b,b,b,bα = ,

16156 b,bα = , 20177 b,...,bα = , 24218 b,...,bα = ,

26259 b,bα = , 282710 b,bα = , 31302911 b,b,bα = ,

3212 bα = . Пусть эти ОЛЦ могут быть разбиты на I = 5
классов, где }α,α,{αB 3211 = , }α,α,{αB 6542 = ,

}α,α,{αB 9873 = , }α,{αB 11104 = , }{αB 125 = . Пусть выход
ОЛЦ Cα12 ∈  связан с входом вершины bE. Как известно,
переходы из таких ОЛЦ не рассматриваются, так как их пос-
ледняя вершина должна включать переменную yE [2].

Выполним адресацию микрокоманд так, чтобы вы-
полнялось условие (2) и максимально возможное число
классов представлялось одним обобщенным интервалом
R-мерного булевого пространства. В рассматриваемом
примере M = 32, то есть R = 5 и }T,...,{TT 51= . Один из
возможных вариантов оптимальной адресации микро-
команд приведен на рис. 3. Этот рисунок содержит видо-
измененную карту Карно, которая достаточна для полу-
чения обобщенных интервалов. По рис. 3 имеем: класс
B1 соответствует интервалу 00***, класс B2 – 01***, класс
B3 соответствует двум интервалам: 10*** и 1100*, класс
B4 соответствует двум интервалам: 11011 и 11110. Интер-
вал для класса B5 не имеет значения. Символ U4(Г) озна-
чает, что КМУУ U4 реализуется по ГСА Г.

Пусть для реализации УП используются встроенные
блоки памяти, причем их параметры и число микроопе-
раций N таковы, что 1R2 = . Следовательно, два классаа

CiB Π∈  можно поместить в блок 2Π . Пусть число вхо-
дов LUT-элементов S=4. Тогда разбиение по классам це-
лесообразно выполнить следующим  образом :

}B,B{ 211 =Π  и }B,B{ 432 =Π . Итак, имеем 2II 21 == ,
1RR 21 == , }{ 1τ=τ , }z{Z 1= . Выполним кодирование

классов CiB Π∈ . Результат кодирования не влияет на
сложность схемы. Пусть K(B1) = 0, K(B2) = 1, K(B3) = 0,
K(B4) = 1.

Рис. 3. Формирование адресов микрокоманд КМУУ U4(Г)

Таблицы переходов для классов Ci ПB ∈  строятся по
системе обобщенных формул перехода [2, 3]. Пусть в
рассматриваемом примере эта система имеет вид:

.bxbxB

;bxxbxxbxxbxxB

;bxxxbxxxbxxbxB

;bxxxbxxxbxxbxB

2313214

29342734256421643

2265217652652522

15321133211121911

∨→

∨∨∨→

∨∨∨→

∨∨∨→

(16)

Таблицы переходов имеют следующие столбцы iB ,

)K(Bi , qb , )A(bq , hX , hΦ , h. Здесь десь hX  – набор ЛУ, кото-

рый определяет связь между классом Bi и вершиной qb
в формулах перехода вида (16); hΦ  – набор функций
возбуждения СТ, равных единице для формирования
адреса )A(bq . Разница между таблицами заключается в
том, что для классов 1i ПB ∈  код представляется пере-
менными τ∈τr , а для 2i ПB ∈  – переменными TTr ∈ .
Для КМУУ U4(Г) переходы для классов 1i ПB ∈  представ-
лены в табл. 1, а для классов 2i ПB ∈  – в табл. 2. Первая
таблица имеет H1 = 6 строк, а вторая – H2 = 8 строк.

Для табл. 1 и табл. 2 адреса микрокоманд определя-
ются по рис. 3. Из табл. 1 получаем систему (12). Напри-
мер, 5211 xxD τ= , 12D τ=  (после минимизации). Из табл.
2 получаем систему функций (13). Например, 1D1 = ,

11416412 xzxzxxzD ∨∨=  (после минимизации). Из
этих таблиц получаем  также множества

}x,x,x,x,{xX 65321
1 = , }x,x,x,{xX 6431

2 = , ФФФ 21 == .
Для формирования таблицы БПА необходимо найти

соответствие между кодами классов 1i ПB ∈  и адресами
выходов ОЛЦ ig Bα ∈ . Эти адреса определяются обоб-
щенными интервалами. Таблица включает столбцы gα ,

( )gαA , iB , )K(Bi , gτ , g. Здесь сь ( )gαA  – адрес выхода ОЛЦЛЦ
Cαg ∈ . Однако в рассматриваемом случае систему (15)

можно получить тривиальным образом. Очевидно, что
11 =τ  для )B(K 2 . С другой стороны, ***01)B(K 2 = .

Следовательно, 21TT1 =τ .
Синтез схемы MИK сводится к реализации системы (14).

Эта задача является тривиальной, а схема включает R-чис-
ло LUT элементов, каждый из которых имеет по 3 входа.

Для формирования содержимого УП выполняется
преобразование исходной ГСА Г:

1. Если вершина 1q Eb ∈  не является выходом ОЛЦ
Cαg ∈ , то в нее включается переменная y0.

2. Если вершина 1q Eb ∈  связана с вершиной bE, то в
нее вводится переменная yE.

3. Если вершина 1q Eb ∈  является выходом ОЛЦ
ig Bα ∈ , где 1i ПB ∈ , то в нее вводится переменная yM.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый в работе метод оптимизации КМУУ
основан на мультиплексировании двух источников ко-
дов классов псевдоэквивалентных ОЛЦ и использовании
избыточности встроенных блоков памяти FPGA. Описан-
ный выше способ адресации классов псевдоэквивалент-
ных ОЛЦ ведет к уменьшению числа термов в системе
функций возбуждения триггеров, составляющих счетчик
адреса микрокоманд, до минимально возможной вели-
чины. Кроме того, уменьшается число LUT элементов в
схеме преобразователя адреса, так как не все адреса вы-
ходов ОЛЦ подлежат преобразованию. Недостатком
предложенного подхода является введение мультиплек-
сора, который вносит дополнительную задержку в цикл
работы КМУУ. Однако уменьшение числа термов ведет
к уменьшению числа уровней в схеме, и таким образом,
задержка от введения MИK компенсируется.

Проведенные авторами исследования показали, что
предложенный метод позволяет до 48 % уменьшить чис-
ло LUT элементов по отношению к исходному КМУУ с
общей памятью. При этом время цикла КМУУ U4 всегда
было меньше, чем у КМУУ U1. Результаты сравнения
КМУУ U2 – U4 показали, что каждое из них может иметь
минимальные аппаратурные затраты. Это определяется
параметрами исходной ГСА. Таким образом, при син-
тезе КМУУ с общей памятью на FPGA выбор должен
производиться между КМУУ U2, U3 и U4.

Научная новизна предложенного метода заключает-
ся в использовании структурных особенностей КМУУ с
общей памятью (совмещение функций счетчика адреса
и регистра памяти, использование классов псевдоэкви-
валентных ОЛЦ) и особенностей FPGA (конфигурируе-
мость встроенных блоков памяти) для уменьшения чис-
ла LUT элементов в схеме КМУУ.

Практическая значимость метода заключается в
уменьшении площади кристалла FPGA, занимаемой схе-
мой КМУУ с общей памятью, что позволяет получить
схемы, обладающие меньшей стоимостью, чем извест-
ные из литературы аналоги.

Дальнейшие направления работы связаны с разра-
боткой метода выбора оптимальной структуры КМУУ с
общей памятью при реализации схемы в базисе FPGA.
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Например, в вершину 1
2 Db ∈  необходимо ввести y0,

в вершину b20 – yM, а в вершину b32 – yE. Далее в ячейки
УП с адресом )A(bq  записывается набор )Y(bq  и необ-
ходимые элементы множества { }EM0 y,y,y . Этот этап
выполняется тривиальным образом и в данной статье не
рассматривается.

Реализация схемы КМУУ U4 сводится к реализации
систем функций (5)–(8) на LUT элементах и УП на EMB.
Для решения этой задачи используются стандартные
промышленные пакеты [6, 7].

iB  )K(Bi  qb  )A(bq  hX  hΦ  h 

b9 01000 1x  2D  1 

b11 01010 21xx  42DD  2 

b13 01100 321 xxx  32DD  3 

1B  0 

b15 01110 321 xxx  432 DDD  4 

b5 00100 2x  3D  5 

b6 00101 52xx  53DD  6 

b17 10000 652 xxx  1D  7 

2B  1 

b22 10101 652 xxx  531 DDD  8 

iB  )K(Bi  qb  )A(bq  hX  hΦ  h 

21b  10100 64xx  31DD  1 

25b  11000 64 xx  21DD  2 
3B  0 

27b  11010 34xx  421 DDD  3 

32b  11111 1x  54321 DDDDD  4 4B  1 

23b  10110 1x  431 DDD  5 

Таблица 1. Таблица переходов для классов 1i ПB ∈

Таблица 2. Таблица переходов для классов 2i ПB ∈
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ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМИ КОМПОЗИЦІЙНОГО МІКРОПРОГРАМНОГО ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ ІЗ ЗАГАЛЬ-

НОЮ ПАМ’ЯТТЮ
Запропоновано метод зменшення апаратурних витрат у схемі композиційного мікропрограмного пристрою керування із

загальною пам’яттю при реалізації на мікросхемах FPGA, із урахуванням обмеження на число входів LUT елементів. Метод
засновано на застосуванні двох джерел кодів класів псевдоеквівалентних операторних лінійних ланцюгів, а також на використанні
надмірності, що має місце у вбудованих блоках пам’яті FPGA. Такій підхід дозволяє зменшити потрібну кількість LUT елементів
у схемі адресації композиційного пристрою, внаслідок чого зменшується площа кристалу FPGA, яку займає схема КМУУ із
загальною пам’яттю, що дозволяє отримати реалізацію, якій притаманна менша вартість, ніж відомим з літератури аналогам.  У
статті наведено приклад використання методу.

Ключові слова: композиційний мікропрограмний пристрій керування, операторний лінійний ланцюг, граф-схема алгорит-
ма, FPGA, мультиплексор, логічна схема.
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OPTIMIZATION OF COMPOSITIONAL MICROPROGRAMMING CONTROL UNIT WITH COMMON MEMORY
A method for reducing the hardware amount in the circuit of compositional microprogramming control unit with common memory

oriented to FPGA technology is proposed . The restrictions of LUT’s input number are taken into account. The method is based on the
use of two sources of codes classes of pseudoequivalent operational linear chain and use a multiplexer to choose one of these sources. Also
the surplus of FPGA’s embedded memory blocks is used. Such an approach would reduce the number of LUT elements in the addressing
subcircuit of compositional microprogramming control unit, that leads to reducing of common hardware amount and price of  the unit. An
example of the proposed method application is given.

Keywords: compositional microprogramming control unit, operational linear chain, flow-chart of algorithm, FPGA, multiplexer,
logic circuit.
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ВІДЕОКОНТЕНТ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ: МЕТОД ТИФЛОКОМЕНТУВАННЯ
У статті досліджено проблему доступу до відеоконтенту людей з повною або частковою

втратою зору, розглянуто тифлокоментування, як метод адаптації відеоконтенту для
незрячих. При дослідженні проблеми доступу людей з вадами зору до відеоконтенту, слід
розуміти, що більшість інформації надається глядачеві за допомогою зображення, так,
незрячі чують всі слова акторів, звуки навколишнього середовища, процесів на екрані,
але їм важко ідентифікувати кому які слова належать, що саме у цей конкретний момент
відбувається з героями, що зображено у даній сцені, яка реакція акторів, їхні емоції, які
найчастіше виражаються за допомогою рухів чи міміки. Тифлокоментарі до фільмів для
незрячих людей – ось один з реальних кроків вирішення обмеженості доступу до такого
виду контенту.

Ключові слова: відеоконтент, тифлокоментування, аудіодескрипція, тифлокоментатор,
відеоряд.

ВСТУП

Одним з досягнень людства, яке більшою мірою не-
доступне і не зовсім зрозуміле для незрячої людини, є
відеоконтент. Зряча людина сприймає за допомогою очей
близько 80 % інформації, представленої у відеоконтенті.
Повністю незряча людина може отримати тільки близь-
ко 16 % інформації, яка надходить через слух.

Сьогодні, коли кіноіндустрія володіє такими техніч-
ними можливостями, яких достатньо для втілення будь-
якого художнього задуму, здається, вже немає необхід-
ності говорити про те, який величезний світ відкриваєть-
ся перед кожним з присутніх у кінозалі, чи перед
телевізійним екраном, монітором.

При дослідженні проблеми доступу людей з вадами
зору до відеоконтенту, слід розуміти, що більшість інфор-
мації надається глядачеві за допомогою зображення, так,
незрячі чують всі слова акторів, звуки навколишнього
середовища, процесів на екрані, але їм важко ідентифі-
кувати кому які слова належать, що саме у цей конкрет-
ний момент відбувається з героями, що зображено у
даній сцені, яка реакція акторів, їхні емоції, які найчасті-
ше виражаються за допомогою рухів чи міміки.

Тифлокоментар до відеоконтенту для незрячих людей –
ось один з реальних кроків вирішення обмеженості досту-
пу до такого виду мистецтва. Він відкриває великий простір
для адаптації до соціуму не лише дорослих незрячих людей,
а в першу чергу дітей, які мають проблеми із зором, і які
могли б переглядати мультфільми, вчитися лічити, вивчати
абетку за допомогою відеоконтенту з тифлокоментарем.

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА МЕТОДИКА
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ

У Європі щорічно виходить близько сотні фільмів,
адаптованих для незрячих, у Китаї, де над їх озвученням
працюють спеціальні відділи на професійних кіностудіях,
виходить 10–15 фільмів, у Росії близько 5 в рік. Україна,
поки не створювала такого роду відеоконтенту.

© Демчук А. Б.,  2014

Тифлокоментар – це закадровий опис відеоряду, скла-
дений сценаристом і начитаний тифлокоментатором. Це
не субтитри і не варіант аудіокниги. Це спосіб перегляну-
ти відеоконтент при проблемах зі зором. Це коментар візу-
альних елементів – жестів, предметів, костюмів, декорацій.
Таким чином, незрячі люди можуть уявити собі весь
спектр візуальних прийомів, які використовував автор [1].

Створення тифлокоментарів – це ювелірна робота
сценаристів і звукорежисерів, які балансують між мис-
тецтвом опису і підбором коротких, але інформативних
слів-ключів [2].

Тифлокоментатор – професія в кіноіндустрії, закад-
ровий коментатор, який здійснює тифлокоментар для
незрячих, та людей з порушеннями зору.

Історично, метод тифлокоментування склався не на
порожньому місці. По суті, тифлокоментуванням були
радіорепортажі з різного роду спортивних подій спортив-
ними коментаторами, які у колишньому Радянському
Союзі велися з початку 1920-х років. Радіорепортажі з фут-
больних матчів, з місць найважливіших політичних, сус-
пільних, наукових подій, також містять інформацію, яку
можна віднести до тифлокоментування, оскільки радіо-
слухачі, не маючи візуальної інформації, змушені покла-
датися лише на свій слух, і на пояснення ведучого репор-
таж журналіста. Такі пояснення ідентичні тифлокоменту-
вання і у повній мірі задовольняють потреби незрячих [3].

Тифлокоментар – це цільова інформація, спеціально
підготовлена для незрячих (слабкозрячих) для заміщення
(або доповнення) візуальної інформації, яку сприймає
зряча людина і яка через сліпоту недоступна (або мало-
доступна) незрячим (слабкозрячим).

За кордонами тодішнього СРСР, тифлокоментар впер-
ше з’явився в 1981 році на сцені театру Arena Stage Theatre
у місті Вашингтон, в результаті роботи Маргарет і Коді
Фанстайхл. У тому ж самому році вони заснували Служ-
бу тифлокоментування, яка просувала опис для сліпих
театральних вистав по всій території США.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-21
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Вперше демонстрація фільму для незрячих з тифло-
коментарем була проведена у кінці 1978 року у московсь-
кому кінотеатрі «Буревісник» групою спеціалістів Все-
союзної спілки незрячих [1].

Відеоконтент для незрячих – один з основних проектів,
запроваджених та реалізованих на базі Ресурсного цент-
ру освітніх інформаційних технологій для осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями, який створений Націо-
нальним університетом «Львівська політехніка» у 2011
році. Саме з мультфільму для незрячих діток центр ви-
рішив розпочати свою діяльність з адаптування відео-
контенту для людей з серйозними проблемами зору [3].

Презентація першого на території України мульти-
плікаційного фільму, адаптованого для незрячих, відбу-
лася 30 травня 2013 року. Для роботи організаторами
проекту був обраний мультиплікаційний фільм «Соняч-
ний коровай».

До роботи над проектом зі створення мультфільму
для незрячих дітей були залучені провідна актриса На-
ціонального академічного українського драматичного
театру ім. Марії Заньковецької, заслужена артистка Ук-
раїни Олександра Бонковська, аспірант кафедри інфор-
маційних систем і мереж Національного університету
«Львівська політехніка» Андрій Демчук, який працює
над створенням спеціальних інформаційних систем для
незрячих та слабкозорих, і керівник Ресурсного центру
Національного університету «Львівська політехніка»,
кандидат історичних наук, незряча, Оксана Потимко [3].

Спеціально для обраного до роботи мультиплікацій-
ного фільму попередньо складалися коментарі, які обо-
в’язково враховували психічні особливості сприйняття
оточуючого світу дітьми з повною втратою зору. При
адаптуванні м/ф організатори проекту застосовували
безліч правил, зрозумілих лише тим, хто постійно
спілкується з незрячими людьми. Так, наприклад, при
коментуванні сцен за участю героїв, які нечасто зустрі-
чаються у повсякденному житті, сценаристи вживали
додаткові роз’яснюючі коментарі («пташка зяблик»
замість «зяблик», тощо).

Після створення покадрового опису сюжету мульти-
плікаційного фільму «Сонячний коровай» почався за-
пис тифлокоментаря. Далі було опрацьовано звукоряд,
проведено його редагування, синхронізація та склейка з
відеорядом, який і став готовим мультфільмом, який став
адаптованим для незрячих.

Усі процеси відбувалися на базі створеної ІС «Sound
Program». У вкладці Open (рис. 1) зображена можливість
відкриття звукової доріжки або з тифлокоментарем (для
редагування/продовження роботи), або зі звуковою до-
ріжкою з готового відеоконтенту, для визначення трива-
лостей пауз (меню Pause), які в майбутньому будуть ви-
користані для створення чітких і правильних тифлокомен-
тарів у відповідності до тривалості цих пауз.

У вкладці Record (рис. 2) , можна створювати новий
запис тифлокоментарів за допомогою мікрофону, при
цьому можна вибирати різні параметри запису звуку,
відповідно до вимог. У вкладці Edit відбувається редагу-
вання звукової доріжки такими фільтрами як вставлення
тиші, підвищення/пониження гучності, видалення зайвих
звуків. У вкладці Sync відбувається синхронізація ство-
реної тифлодоріжки з відеоконтентом, який адаптовуєть-
ся для незрячих. І нарешті, готовий продукт зберігається
у вкладці Save у відповідних відео форматах.

РЕЗУЛЬТАТИ

Тестування мультфільму відбувалося у Львівській спе-
ціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 100 для незря-
чих учнів. Чотирьом десяткам дітей від 7 до 14 років автори
проекту спільно з психологом міського психо-медико-пе-
дагогічної консультації та тифлопедагогом транслювали м/
ф двічі: перший раз – у неадаптованих варіанті, другий – в
адаптованому форматі з відповідним тифлокоментарем.
Реакція дітей зворушила і змусила зрозуміти багато ре-
чей. Перший варіант виявився абсолютно нецікавим для
дітей різного віку, вони почали відволікатися на другій-
третій хвилині після початку відтворення.

Рис. 1. Вікно відкриття готового файлу зі звуковою доріжкою
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Рис. 2. Вікно запису звукоряду

Зате адаптований мультик викликав щире захоплення
і повну тишу в залі для глядачів: діти прислухалися і влов-
лювали кожне слово, а потім охоче і впевнено відповіда-
ли на запитання психолога за мотивами переглянутого
мультиплікаційного фільму. Реакція, емоції і розуміння
незрячими дітьми деталей сюжету виявилися настільки
потужними, що здивували навіть досвідчених тифлопе-
дагогів.

Ось кадри з мультфільму і тифлокоментарі до цих
епізодів які були використані сценаристом (рис. 3–4).

Для повного розуміння різниці, наводимо наочний при-
клад-порівняння частини мультфільму без тифлокомента-
ря, і з ним (взята частина м/ф з 0:38 по 1:12 хв.) (рис. 5,
табл.1).

Рис. 3. «У затишній хатці
бабуся старанно місить

тісто» (0:10 хв)

Рис. 4. «Пахощі короваю
принаджують лісових
звірят, вони прибігли
подивитися на диво-
коровай» (4:21 хв)

Рис. 5. Сцени зміни сюжету протягом 0:38–1:12 хв.
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Таблиця 1. Порівняння наповненості мультфільму в
оригіналі, та з тифлокоментарем

Головні переваги нашої ІС для створення відеокон-
тенту для незрячих:

– можливість обробки як готового звукового ряду,
так і запис нового через власний інтерфейс;

– редагування аудіоряду;
– визначення тривалостей пауз для тифлокоментарів;
– створення для відповідних тривалостей пауз, тифло-

коментарів, яким задається їхня тривалість і черговість
виходу у запис;

– cинхронізація і «склейка» аудіо і відеодоріжок у
фінальний файл.

ВИСНОВКИ
Проблема доступу до відеоконтенту осіб з вадами

зору дуже гостро стоїть в даний час. У проблематиці
навчання таких людей також виникають великі пробле-
ми, людина, яка отримує інформацію, повинна мати доб-
ре розвинену уяву, мати достатній запас знань, що доз-
воляють сприймати інформацію на слух.

Тифлокоментування, як спосіб донесення інформації
до незрячого або слабкозрячого користувача, є надзви-
чайно якісним методом донесення суті, важливих деталей
того, що зрячі бачать в конкретний момент на екрані теле-
візора, дисплеї монітора або навіть на театральній сцені.
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ВИДЕОКОНТЕНТ ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ: МЕТОД ТИФЛОКОММЕНТИРОВАНИЯ
В статье исследована проблема доступа к видеоконтенту людей с полной или частичной потерей зрения, рассмотрено тифло-

комментирование, как метод адаптации видеоконтента для людей с проблемами зрения. При исследовании проблемы доступа
слабовидящих к видеоконтенту следует понимать, что большинство информации предоставляется зрителю посредством изобра-
жения. Так, незрячие слышат все слова актеров, звуки окружающей среды, процессов на экране, но им трудно идентифициро-
вать, кому какие слова принадлежат, что именно в данный конкретный момент происходит с героями, что изображено в данной
сцене, какова реакция актеров, их эмоции, которые чаще всего выражаются с помощью движений или мимики. Тифлокоммента-
рии к фильмам для незрячих людей – вот один из реальных шагов решения ограниченности доступа к такому виду контента.

Ключевые слова: видеоконтент, тифлокомментирование, аудиодескрипция, тифлокомментатор, видеоряд.
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VIDEO CONTENT FOR THE BLIND PEOPLE: METHOD AUDIODESCRIPTION
The problem of video access of people with total or partial loss of vision is studied. The typhlocomment as a method for blind

adaptation of video content is described. When researching the problem of access of weak-sight people to the video content, it is required
to understand that more than a most part of the information is provided to the viewer in the form of an image. The blind people hear all
words of actors, sounds of the environment, processes at the screen, but it is difficult for them to identify the person to whom the specific
words belong, what happens with heroes at the very specific moment, what is depicted in the given scene, it is difficult for them to
understand reaction of actors, which the latter often express with the help of movements or mimics. Typhlocomments to video content
for blind people are one of the real steps towards solution of the problem of limitation of access to such content.

Keywords: video content, typhlocomment, audiodescription, typhlocommentator, video series.
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Оригінал 
мультфільму 

Мультфільм з тифлокоментарем 

0:38–1:12 
(Без будь яких 
пояснень грає 
чарівна музика). 

0:38–1:12 
Під час музики, лунає голос 
тифлокоментатора: Бабуся накрила 
тісто рушничком, позіхнула і 
втомлена піщла спати. 
А, на гілці дерева, що біля хатки, 
пташка зяблик теж засинає. 
Вечір. 
У небі засяяли зірки, зійшов блідий 
місяць, що схожий на пухкий 
рогалик. 
Ніч. 
Та ось настав ранок. 
Бабусина хатка обсаджена довкола 
квітами, її осіває ласкаве сонечко. І 
зяблик прокинувся. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭКГ

В статье выполнен обзор существующих программных продуктов для анализа и
интерпретации электрокардиосигнала (ЭКГ), предложен алгоритм идентификации ЭКГ,
основанный на обнаружении и временной локализации максимумов модуля вейвлет-
преобразования, и нейросетевой классификатор кардиоциклов. Разработана программа
для анализа и интерпретации ЭКГ. Проведены эксперименты по делинеации сигнала.
Исследованию подвергались записи цифровых сигналов ЭКГ базы данных QTDB.
Результаты работы предложенного алгоритма сравнивались с опубликованными
результатами работы других алгоритмов идентификации ЭКГ. Наиболее существенное
улучшение было обнаружено в определении положения P - и Т-волны.

Ключевые слова: делинеация ЭКГ, вейвлет-анализ ЭКГ, ключевые точки ЭКГ,
максимумы модуля вейвлет-преобразования, нейросетевой классификатор кардиоциклов.

ВВЕДЕНИЕ

Диагностика сердечно-сосудистой системы челове-
ка принадлежит к числу важнейших задач кардиологии.
Основные причины смертности людей в трудоспособ-
ном возрасте связана с сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Этим обусловлена необходимость разработки
и совершенствования средств мониторинга для объек-
тивного оценивания и прогнозирования состояния сер-
дечно-сосудистой системы. На данный момент электро-
кардиограмма (ЭКГ) является самым распространен-
ным методом диагностики работы сердечно-сосудистой
системы человека.

Автоматический анализ электрокардиосигнала пред-
ставляет собой достаточно сложную теоретическую про-
блему. Это в первую очередь связано с физиологичес-
ким происхождением сигнала, которое обусловливает
его недетерминированность, разнообразие, изменчи-
вость, непредсказуемость, нестационарность и подвер-
женность многочисленным видам помех.

Компьютерный анализ ЭКГ все чаще применяется в
кардиологической практике. В то же время существую-
щие компьютерные системы не обеспечивают требуе-
мую достоверность результатов диагностики. Такая си-
туация прежде всего обусловлена ошибками при рас-
познавании информативных  фрагментов  ЭКГ,
отражающих отдельные стадии электрического возбуж-
дения предсердий и желудочков сердца.

Актуальным является вопрос повышения точности
методов анализа ЭКГ путем корректного определения
временных параметров сигнала.

ОБЗОР ПРОГРАММ ДЛЯ АНАЛИЗА И ИНТЕР-
ПРЕТАЦИИ СИГНАЛА ЭКГ

Программное обеспечение имеет основополагаю-
щее значение при построении системы электрокардиог-
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рафии высокого разрешения (ЭКГ ВР). Именно алгорит-
мическое и программное обеспечение определяют фун-
кциональные возможности диагностики и в значитель-
ной степени правильность постановки диагноза в целом.

В табл. 1 приведен перечень и ключевые возможнос-
ти программ для анализа и интерпретации сигнала ЭКГ
от ведущих мировых компаний-производителей элект-
рокардиографов.

Можно выделить следующие общие проблемы, при-
сущие многим диагностическим системам ЭКГ ВР [7]:

– сложность учета во время автоматического анали-
за ЭКГ сведений, не содержащихся в самой ЭКГ, но обя-
зательно (часто неявно) учитываемых врачом при ин-
терпретации ЭКГ;

– диагностические ошибки. Имеются оценки, что в
коммерческих системах автоматического анализа ЭКГ
от 5 до 20 процентов автоматических заключений полно-
стью или частично не совпадают с врачебными заклю-
чениями. В зависимости от реализации, система может
быть склонна делать вполне определенные ошибки (ги-
пер- или гиподиагностика определенной группы ЭКГ-
заключений) или вообще не выявлять какую-либо элект-
рокардиографическую патологию. Вероятно, что улуч-
шение диагностики одного класса нарушений может
привести к ухудшению показателей в других классах;

– неудобный пользовательский интерфейс.
Исходя из проведенного анализа существующих про-

граммных средств автоматического анализа ЭКГ, выяв-
лены основные возможности, которыми должна обла-
дать программа, обеспечивающая анализ и интерпрета-
цию сигнала ЭКГ:

– загрузка ЭКГ-сигнала и отображение его на экране;
– распознавание характерных элементов ЭКГ;
– расстановка маркеров узловых точек сигнала;
– автоматическое и ручное измерение интервалов

ЭКГ;

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-22
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ми словами. Це полегшує реалізацію процесу управлін-
ня комерційним контентом.

2 МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
КОМЕРЦІЙНИМ КОНТЕНТОМ

Завдання підсистеми управління контентом: форму-
вання, ротація баз даних і забезпечення доступу до неї;
формування оперативних і ретроспективних баз даних;
персоналізація роботи користувачів, збереження персо-
нальних запитів користувачів і джерел, ведення статисти-
ки роботи; забезпечення пошуку в базах даних; генера-
ція вихідних форм; інформаційна взаємодія з іншими
базами даних; формування інформаційного ресурсу.

Процес управління контентом описано функцією
вигляду

),,,( pkrdw thcqManagementz = , (22)

де },,{ 21 ZnzzzZ …=  – множина інформаційних ресурсів,
Management  – оператор управління комерційним кон-
тентом, },,{ 21 CncccC …=  – множина комерційного кон-
тенту, },,{ 21 QnqqqQ …=  – множина запитів користу-

вачів, },,{ 21 TntttT …=  – час транзакцій управління кон-
тентом, множина комерційного контенту, kh  – множина
умов  управління контентом , тобто

{ }),(,),,(1 dindik qxhqxhh
H

…= .
На рис. 2 подана класифікація моделей управління

комерційним контентом.
Управління контентом подано як

( ) ( ){ ,
k kj m i m M Mc u q Q u U U= ∈ ∧ ∃ ∈ =∪

}, 1, , 1,Mq FqU U i m k n= ∨ = = . (23)

1. Генерація сторінок за запитом реалізовується відно-
шенням

Модератор →  редагування контенту →  база
даних →  подання контенту →  інформаційний

ресурс.
Формальна модель етапу генерації сторінок за запи-

том подано як

ZTEditnresentatioPQCHXManagementQ ,,,,,,,= , (24)

де },,{ 21 XnxxxX …=  – множина  вхідних  даних;
},,{ 21 CncccC …=  – множина  контенту;

 Управл iння
контентом

Моделі

Задачі

генерація  сторінок  за запитом

генерація  сторінок  при редагуванні

змішаний тип

робота з базами даних

персоналізація роботи коритсувача

генерацiя вихiдних форм

Рис. 2. Особливості підсистеми управління комерційним
контентом

},,{ 21 ZnzzzZ …=  – множина сформованих сторінок;
},,{ 21 QnqqqQ …=  – множина запитів; nresentatioP  –

оператор формування та подання сторінки; Edit  – опе-
ратор редагування та  модифікації  контенту;

},,{ 21 TntttT …=  – час транзакцій управління контен-

том; { }),(,),,(1 dindik qxhqxhh
H

…=  – множина умов
управління контентом.

Етап редагування та модифікації контенту подано
функцією вигляду

( ) ),,(, rijrij txcEdittxc = . (25)

Етап формування множини сторінок описано функ-
цією вигляду

( ) ( )( )ttCWeightCqnresentatioPttZ rir Δ=Δ+ ,,,, , (26)

де ( )CWeight  – загальна вага контентного блоку, тобтоо

( ) ( ){ }nimjCCCCqCccz qqqiqjji ,1,,1,, ==∨=∈∃∧∈∀= ∪ . (27)

Вагу блоку визначають як суму коефіцієнтів, які ха-
рактеризують контент:

( )referencesPAddtermStaticKeyWordsLocationCWeightCc ,,,,,==Δ , (28)

де ( )jcLocation  – коефіцієнт розташування блоку у кон-

тенті, ( )jcKeyWords   – коефіцієнт ключових слів в блоці,

( )jcStatic  – коефіцієнт статистичної важливості термів,

( )jcAddterm  – коефіцієнт наявності додаткових термів,

( )jcreferencesP  – коефіцієнт наявності та обсягу термів
із запиту користувача [7–8].

2. Генерація сторінок при редагуванні полягає у ство-
ренні набору статичних сторінок при внесенні змін до
контенту інформаційного ресурсу, тобто

Модератор → редагування контенту (інформацій-
ного ресурсу)→база даних →інформаційний ресурс.

В моделі не враховується інтерактивність між відвіду-
вачем і ресурсом.

Формальна модель етапу генерації сторінок при ре-
дагуванні має вигляд

ZTEditHCManagementE ,,,,= , (29)

де { }1 2, , ,
CnC c c c= …  – множина  контенту;

{ }
Hnk hhhh ,,, 21 …=  – множина умов управління контен-

том, },,{ 21 ZnzzzZ …=  – множина статичних сторінок;

Edit  –  оператор редагування/модифікації контентуу
інформаційного ресурсу.

Етап формування сторінок описано оператором виг-
ляду

( ) ),,,( tHWeightCEdittZ = . (30)
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3. Змішаний тип поєднує в собі переваги перших двох
типів:

Модератор → редагування контенту →база
даних → збирання блоків →кеш →подання контенту

→ інформаційний ресурс.
Формальна модель етапу управління контентом по-

дано як

ZTCachingEditnresentatioPHQCXManagement M ,,,,,,,,= , (31)

де },,{ 21 XnxxxX …=  – множина  вхідних  даних;
},,{ 21 CncccC …=  – множина  контенту;
},,{ 21 ZnzzzZ …=  – множина сформованих сторінок;
},,{ 21 QnqqqQ …=  – множина  запитів;

{ }),(,),,(1 dindik qxhqxhh
H

…=  – множина умов управ-
ління контентом, nresentatioP  – оператор формування
та подання сторінки; Edit  – оператор редагування та мо-
дифікації контенту, Caching – оператор формування кешу
або інформаційних блоків, де кеш

( )ttWeightZCachingCache Δ= ,,, , (32)

тобто

{ }nitttZzzCache ii ,1,, =Δ+=∈= ∪ . (33)

Підсистема управління комерційним контентом реа-
лізована шляхом кешування (підсистема подання гене-
рує сторінку один раз, надалі вона в декілька разів швид-
ше завантажується з кешу, який оновлюється автоматич-
но по закінченню деякого терміну часу або при внесенні
змін до певних розділів інформаційного ресурсу, або
вручну по команді адміністратора) або формуванням
інформаційних блоків (збереження блоків на етапі реда-
гування інформаційного ресурсу і збирання сторінки з
цих блоків при запиті відповідної сторінки користувачем).

Формальна модель супроводу комерційного контен-
ту має вигляд

YZcCalRankConlConcConCorrTab
IdThemTopBuInfPortTVHCQX

Support
,,,

,,,,,,,,
= , (36)

де величини моделі подані в табл. 4.
Множина комерційного контенту С подано як

RCTP CCCCC ,,,= , (37)

де PC  – підмножина інформаційних портретів, TC  –
підмножина тематичних сюжетів комерційного контен-
ту, CC  – підмножина таблиць взаємозв’язку комерційно-
го контенту, RC  – підмножина рейтингів комерційногоо
контенту.

3 МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ СУПРОВОДУ
КОМЕРЦІЙНОГО КОНТЕНТУ

Підсистема супроводу контенту забезпечує формуван-
ня інформаційних портретів; виявлення тематичних сю-
жетів контенту; побудову таблиць взаємозв’язку контен-
ту; розрахунок рейтингів контенту, виявлення нових подій
в контентних потоках, їхнє відстеження й кластерізацію.

Підсистема супроводу контенту Support  описана як

),,,,()( , ttzchvSupporttty pwrklp Δ=Δ+ , (34)

де lv  – множина умов супроводу контенту та зовнішніх
впливів  середовища на  систему, тобто

)),(,),,(( 1 pinpil tqvtqvv
V

…= . Вихідна інформація реа-
лізована як

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

==∨=∈∃∧∈= ∪
l

qqldlj nlmdVVVVvXqvy
dd

,1,,1,),()( . (35)

Назва Позначення Діапазон Множина 

Вхідні дані від модераторів/користувачів Xxi ∈  Xni ,1=  },,{ 21 XnxxxX …=  

Множина запитів користувачів Qqd ∈  Qnd ,1=  },,{ 21 QnqqqQ …=  

Множина комерційного контенту Ccr ∈  Cnr ,1=  },,{ 21 CncccC …=  

Оператор формування портретів BuInfPort  – – 

Оператор виявлення тематичних сюжетів IdThemTop  – – 

Оператор побудови взаємозв’язку контенту lConcConCorrTab  – – 

Оператор розрахунку рейтингів контенту cCalRankCon  – – 

Множина внутрішніх параметрів системи Hhk ∈  Hnk ,1=  { }1 2, , ,
HnH h h h= …  

Множина параметрів впливу середовища Vvl ∈  Vnl ,1=  { }1 2, , ,
VnV v v v= …  

Множина сторінок інформаційного ресурсу  Zzw ∈  Znz ,1=  },,{ 21 ZnzzzZ …=  

Час транзакції опрацювання ресурсів Tt p ∈  Tnp ,1=  },,{ 21 TntttT …=  

Множина статистичних даних роботи системи Yy j ∈  Ynj ,1=  },{ 21 YnyyyY …=  

Таблиця 4. Величини моделі супроводу комерційного контенту
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Множина інформаційних портретів PC  подано як

( ), ,P P PC BuInfPortr X U C= ,  (38)

де PU  – множина умов формування інформаційних пор-
третів, BuInfPort  – оператор формування інформацій-
них портретів.

Множина тематичних сюжетів комерційного контен-
ту TC  подано як

( ), ,T T TC IdThemTop X C U= , (39)

де TU  – множина умов виявлення тематичних сюжетів
комерційного контенту, IdThemTop  – оператор визна-

чення тематичних сюжетів комерційного контенту TC .
Множина таблиць взаємозв’язку комерційного кон-

тенту CC  подано як

( ),C CC ConCorrTablConc C U= , (40)

де CU  – множина умов побудови таблиць взаємозв’яз-
ку комерційного контенту, lConcConCorrTab  – опера-
тор побудови таблиць взаємозв’язку комерційного кон-
тенту.

Множина рейтингів комерційного контенту RC  пода-
но як

( ), ,R C RC CalRankConc C Tonality U Spam= , (41)

де RU  – множина параметрів розрахунку рейтингів ко-
мерційного контенту, Tonality  – критерій тональності
контенту, Spam  – функція визначення спаму,,

cCalRankCon  – оператор визначення рейтингів комер-
ційного контенту RC .

Множина вихідних статистичних даних Y  подано як

( ) ( )RCTP CCCCSupportCSupportY ,,,== , (42)

де PC  – підмножина інформаційних портретів, TC  –
підмножина тематичних сюжетів комерційного контен-
ту, CC  – підмножина таблиць взаємозв’язку комерцій-
ного контенту, RC  – підмножина рейтингів комерційно-
го контенту, Support  – оператор супроводу комерційно-
го контенту.

Модель СЕКК є універсальною та простою для опису
процесу функціонування типових систем. Моделі про-
цесів опрацювання інформаційних ресурсів дають змо-
гу уніфікувати основні функції системи як формування,
управління та реалізація контенту. На основі розробле-
них моделей, зокрема, розв’язують задачі побудови ти-
пової архітектури систем електронної контент-комерції,
формують специфікацію функціональних та нефункціо-

нальних вимог щодо СЕКК та їх складових таких як засо-
би взаємодії з кінцевим користувачем, реалізують про-
цедури аналізу контенту та збору і опрацювання статис-
тичних даних відвідування інформаційних ресурсів. Мо-
делі процесів формування, управління та реалізація
контенту дають змогу спростити процеси проектування
СЕКК шляхом уніфікації та стандартизації методів опра-
цювання інформаційних ресурсів.

ВИСНОВКИ

У статті вибрано підходи та моделі послідовності оп-
рацювання інформаційних ресурсів в системах електрон-
ної контент-комерції для проектування та створення та-
ких систем, що дало змогу виділити основні законо-
мірності  переходу від процесів формування
комерційного контенту до його супроводу. Побудовано
формальну модель систем електронної комерції для ре-
алізації етапів життєвого циклу комерційного контенту,
що дало змогу визначити основні компоненти системи
електронної контент-комерції та їх зв’язки між собою.

Розроблено формальні моделі опрацювання інфор-
маційних ресурсів в системах електронної контент-ко-
мерції для реалізації формування, управління та супро-
воду комерційного контенту, що дало змогу створити
узагальнену архітектуру системи електронної контент-
комерції. Розроблено узагальнену архітектуру системи
електронної контент-комерції для спрощення етапів роз-
роблення таких систем, що дало змогу реалізувати про-
цеси формування, управління та супроводу комерцій-
ного контенту.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОНТЕНТ-КОММЕРЦИИ
В статье предложена формальная модель системы электронной контент-коммерции и формальные модели обработки инфор-

мационных ресурсов. Описана разработанная общая архитектура систем электронной контент-коммерции для облегчения этапов
реализации жизненного цикла коммерческого контента. Предложенные общие принципы проектирования архитектуры систем
электронной контент-коммерции дают возможность реализовывать процесс обработки информационных ресурсов для сокраще-
ния цикла производства, экономии времени и расширения возможностей ведения электронной коммерции.
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CONCEPTUAL MODEL OF ELECTRONIC CONTENT COMMERCE SYSTEMS
The given article is devoted to the development of standardized methods and software of Web content processing in e-business

systems. The model of electronic content commerce systems is developed. The article is devoted to the development of unified methods
and software tools for processing information resources in the electronic content commerce systems. A new detailed classification of
electronic commerce systems and electronic content commerce systems is proposed. A formal model and generalized typical architecture
of electronic content commerce systems are declared. Architecture and models of electronic content commerce systems are built. A new
approach to application and implementation of business processes is formulated for the construction of systems of electronic content
commerce. A complex method of content forming, the operational method of content management and complex method of content
support are developed. Software tools of content formation, management and support are developed. Methods of designing and
implementation of electronic content commerce systems on the example of online newspapers, which reflects the results of theoretical
research, are developed.

Keywords: information resources, commercial content, content analysis, content monitoring, content search, electronic content
commerce systems.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА ГРАФ-ПОДГРАФ ИЗОМОРФИЗМА ДЛЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
В работе представлен граф-аналитический подход к распределению ресурсов

организации. Он основан на алгоритме поиска граф-подграф  изоморфизма для
взвешенных и помеченных графов и является развитием алгоритма поиска граф-подграф
изоморфизма для взвешенных графов.

Ключевые слова: резервирование ресурсов, граф-подграф изоморфизм, взвешенные
графы, помеченные графы, граф-аналитический подход.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс разработки программного обеспечения при
создании сложных систем осуществляется в кооперации
участников, включающей в себя непосредственно со-
трудников организации, закрепленных за определенны-
ми отделами, сторонних организаций-подрядчиков и
партнеров, консультантов, обслуживающих организации.
Эти участники, как правило, распределены географичес-
ки (представительства в нескольких городах, работа с уда-
ленными партнерами) и во времени, поскольку цикл
разработки современного комплексного программно-
го обеспечения достаточно длительный.

Перспективным направлением оптимизации работы
подобных сложных организационных структур является
создание распределенной компьютерной системы под-
держки производственных процессов, выделения и рас-
пределения ресурсов организации для решения каждого
из этапов производственного процесса, многие из кото-
рых выполняются повторно в силу итерационного харак-
тера процессов разработки программного обеспечения.

Разработка подобной системы распределения ресур-
сов организации позволит, прежде всего, сократить вре-
мя и стоимость взаимодействия между участниками
производственного процесса, совместно использовать
аппаратные, информационные и программные ресур-
сы организации, а так же систематизировать и упорядо-
чить управленческие действия, направленные на нахож-
дение и выделение разнородных ресурсов в рамках орга-
низации для решения формируемых руководством
организации задач.

В данной статье рассматривается граф-аналитичес-
кий подход для поиска комплексного набора ресурсов
организации, предоставляемых участникам кооперации
для обеспечения необходимых производственных про-
цессов. Этот подход является одним из перспективных
направлений резервирования ресурсов различных типов
[1, 2], уже доказавший свою эффективность при реше-
нии задач большой размерности [3].

© Ильяшенко М. Б., 2014

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть в рамках организации необходимо осуществить
один из подпроцессов, для которого необходим опреде-
ленный набор человеческих, аппаратных и программных
ресурсов.

Временная и пространственная распределенность
участников производственного процесса, большое ко-
личество участников подразумевают неоднородную,
структурированную организацию ресурсов. Задача со-
стоит в поиске необходимого набора ресурсов органи-
зации, как человеческих, так и программно-аппаратных.

Представим организацию, как граф, вершинами ко-
торого являются имеющиеся в наличии ресурсы, а реб-
ра графа отражают возможность совместного их исполь-
зования.

Эта возможность может выражаться, например, в
правах доступа к серверам или базам данных со сторо-
ны конкретного участника организации или права уда-
ленного доступа к локальным ресурсам организации,
наличие возможности прямого взаимодействия между
участниками процесса и другие подобные отношения
доступности и взаимосвязанности ресурсов.

В этом случае каждая вершина графа организации бу-
дет помечена и взвешена, где метка отражает тип ресурсов,
описываемых вершиной графа (например, наличие уста-
новленного специфического программного обеспечения
на компьютерной станции), а набор приписанных весов
отражает объективные числовые характеристики ресурсов
(объем оперативной памяти, размер дискового простран-
ства, число вычислительных узлов и т. п.).

Введем также второй граф, который будет представ-
лять описание ресурсов, необходимых для выполнения
технологического процесса. Для описания ресурсов в
этом графе будем использовать ту же нотацию, что и для
графа ресурсов организации, т. е. вершины описывают
отдельные типы необходимых ресурсов, метки вершин -
тип ресурса, набор весов – числовые характеристики ре-
сурсов, ребра между вершинами – потребность в со-
вместном использовании различных ресурсов.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-8
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При таком однородном описании ресурсов органи-
зации и потребности в ресурсах со стороны участников
производственного процесса становится возможной
постановка задачи поиска необходимого набора ресур-
сов как поиск граф-подграф изоморфизма на взвешен-
ных и помеченных графах.

2 АЛГОРИТМ УСТАНОВЛЕНИЯ ГРАФ-ПОД-
ГРАФ ИЗОМОРФИЗМА ДЛЯ ГРАФОВ ВЗВЕШЕН-
НЫХ И ПОМЕЧЕННЫХ ПО ВЕРШИНАМ

Постановка задачи установления граф-подграф изо-
морфизма для помеченных графов. Пусть даны графы

( )11111 ,,, RLEVG =  и ( )22222 ,,, RLEVG = , где V – множе-е-
ство вершин графа, E – множество ребер графа, L – мет-
ки, приписанные вершинам графов и R – набор весов,
приписанных вершинам графов. Граф 1G  изоморфен
подграфу графа 2G  (обозначается, как 221 GSG ⊆≅ ),
если существует подстановка 12: VV →ϕ , такая, что для
каждой пары вершин 2, Vvv ji ∈ , если ( ) 2, Evv ji ∈ , то

( ) ( )( ) 1, Evv ji ∈ϕϕ  и для всех 2Lli ∈  выполняется

( ) 12 LlLl ii ∈ϕ=∈  и для всех 2Rri ∈  выполняется

( )ii rr ϕ≤ , где 1)( Rri ∈ϕ .
Алгоритм установления граф-подграф изоморфиз-

ма для взвешенных и помеченных графов является раз-
витием и продолжением алгоритма установления изо-
морфности [4].

Алгоритм установления изоморфизма удобно опи-
сывать в терминах поиска в пространстве состояний.
Каждое состояние s процесса совмещения вершин со-
ответствует частичной подстановке ( )sϕ , которая содер-
жит лишь часть вершин полной подстановки. Каждому
состоянию также соответствуют  подграфы ( )sG1  и

( )sG2 , полученные из вершин графов 1G  и 2G , вошед-

ших в частичную подстановку ( )sϕ , и ребер, соединяю-

щих эти вершины. В дальнейшем обозначим через ( )s1ϕ

и ( )s2ϕ  проекции подстановки ( )sϕ  на 1V  и 2V .
Алгоритм состоит из предварительной и основной

части. В предварительной части выполняются операции
упорядочивания вершин графов и формируются гра-
ничные условия для однократно выполняемых, по ходу
алгоритма, операций, призванные сократить область
поиска основной, переборной части алгоритма.

2.1 Предварительная часть алгоритма

Основные действия, выполняемые в предваритель-
ной части алгоритма – сортировка вершин графов и
формирование матрицы возможных совмещений. Идея
предварительной перенумерации вершин графов при
установлении их изоморфности с помощью back-tracking
алгоритма была предложена в работе [5].

Матрица возможных совмещений jiM ,  – это таблица

размером 21 VV × . Каждому элементу таблицы соот-
ветствует пара вершин исходных графов iV ,1  и jV ,2 . Зна-
чения матрицы формируются следующим образом:

– 0, =jiM , если на основании предварительных про-

верок вершины iV ,1  и jV ,2  совместить нельзя;
– 1, =jiM , в противном случае.
Смысл матрицы возможных совмещений в том, что-

бы выполнить однократно в рамках предварительной
части алгоритма все проверки, не основанные на ин-
формации, полученной в процессе совмещения вершин,
тем самым, ускорить обработку соответствующих огра-
ничений, сведя ее к одной операции сравнения.

В программе реализованы следующие предваритель-
ные проверки:

1. 0, =jiM , если ji VV ,2,1 < , где YXV ,  – степень

вершины Y графа X;

2. 0, =jiM , если in
j

in
i VV ,2,1 < , где in

YXV ,  – число вхо-о-

дящих ребер вершины Y графа X;

3. 0, =jiM , если out
j

out
i VV ,2,1 < , где out

YXV ,  - число

исходящих ребер вершины Y графа X;
4. 0, =jiM , если vertex

j
vertex
i WW ,2,1 < , где vertex

YXW ,  – чис-
ло вершин в первых 4-х волнах волнового разложения
подграфа окружения вершины Y графа X;

5. 0, =jiM ,  если

4..1,..1, ,2
1

,,2
1

,,1 ==< ∑∑
==

mWnWW vertex
j

n

m

vertex
mj

n

m

vertex
mi ,  где

vertex
mYXW ,,  – число вершин в m-ой волне волнового разло-

жения графа X, начиная с вершины Y;

6. 0, =jiM , если ribes
j

ribes
i WW ,2,1 < , где ribes

YXW ,  – число
ребер в первых 4-х волнах волнового разложения под-
графа окружения вершины Y графа X;

7. 0, =jiM ,  если

4..1,..1, ,2
1

,,2
1

,,1 ==< ∑∑
==

mWnWW ribes
j

n

m

ribes
mj

n

m

ribes
mi , где ribes

mYXW ,,

– число ребер в m-ой волне волнового разложения гра-
фа X, начиная с вершины Y.

8. 0, =jiM , если ji LL ,2,1 ≠ , где YXL ,  – метка верши-
ны Y графа X.

9. 0, =jiM , если ji RR ,2,1 ≤ , где YXR ,  – вес вершины Y
графа X.

Возможно использование и других критериев для
оценки возможности совмещения вершин графов. Раз-
работка таких критериев основана на волновом разло-
жении графов, начиная с заданной вершины [6]. По мере
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распространения волны получаются подграфы окруже-
ния каждой вершины. Сравнивая параметры соответ-
ствующих подграфов окружения вершин графов, кото-
рые предполагается совмещать, делается вывод о потен-
циальной возможности или принципиальной
невозможности такого совмещения. В приведенных кри-
териях для этого использовались количество вершин и
ребер в подграфах окружения сравниваемых вершин для
всех этапов распространения волны.

Сортировка вершин графов производится с целью ус-
корения нахождения изоморфной подстановки, в случае,
если такая подстановка существует. В переборной части
алгоритма переставляются только вершины большего гра-
фа, в то время, как порядок вершин меньшего графа не
меняется. Порядок следования вершин меньшего графа
определяется в предварительной части алгоритма.

Пусть iT ,2  – количество ребер инцидентных верши-

нам с меньшими номерами и ∑
=

=
1

1
,,2

V

j
iji MP  – суммар-

ное количество вариантов совмещения вершины i гра-
фа 2G  с вершинами графа 1G . Тогда порядок сортиров-
ки вершин графа 2G  следующий:

ki VV ,2,2 = , где ( )j

V

ij
k TT ,2

1
,2

2
min

+=
= .

Если ji TT ,2,2 = ,  то ki VV ,2,2 = ,  гдеде

( )jik PPP ,2,2,2 ,min= .
Т. е. вершины графа 2G  сортируются в порядке убы-

вания количества связей с вершинами, имеющими мень-
шие номера или в порядке убывания количества вариан-
тов совмещения вершин, если количество связей одина-
ково. Такой порядок следования вершин обусловлен тем,
что чем больше связей, с уже совмещенными, имеет вер-
шина, тем жестче будет ограничивающее условие, вклю-
чающее эту вершину, и, соответственно, меньше общее
количество совмещений, которые необходимо перебрать.

2.2 Основная часть алгоритма

Основная часть алгоритма представляет собой пос-
ледовательное наложение вершин с возвратом, описы-
вать которое удобно в терминах метода поиска в про-
странстве состояний.

Вершины графа 2G  остаются нетронутыми и каждой
из них ставится в соответствие одна из вершин графа 1G .
При этом проверяется допустимость такого совмещения.
Если удается найти соответствие всем вершинам графа 2G ,
при этом выполнено условие изоморфизма, то найденное
состояние возвращается как искомая подстановка.

Пусть iT ,1  – количество связей вершины i графа 1G  с

вершинами ( )sV j 1,1 ϕ∈ , а iT ,2  – количество связей вер-

шины i графа 2G  с вершинами ( )sV j 2,2 ϕ∈ .

Начальному состоянию ( ) 00 =ϕ s  соответствует со-
стояние, при котором не совмещено еще ни одной пары
вершин.

Для получения i-го состояния для вершины iV ,2  ищет-
ся соответствие среди вершин jV ,1 , таких что:

1. 1, =jiM , т. е. вершины совместимы на основании
предварительных проверок.

2. ji TT ,2,1 ≥

3. Для ik ..1= , если ( ) 1, Evv ki ∈ , то ( ) ( )( ) 2, Evv ki ∈ϕϕ .
Если выполнены все условия, из которых третье явля-

ется прямым следствием определения граф-подграф изо-
морфизма, то соответствующая пара вершин входит в
частичную подстановку и формируется новое состоя-
ние ( )isϕ .

Перебор состояний производится методом поиска в
глубину.

3 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК
АЛГОРИТМА

В зависимости от решаемых задач, организационной
структуры и географической распределенности различ-
ные организации на различных этапах своего существо-
вания могут иметь совершенно разные соответствую-
щие им графы, отражающие набор имеющихся в нали-
чии ресурсов  и возможностей их совместного
использования. Однако очевидно, что чем меньше орга-
низация, тем больше плотность реберного заполнения
соответствующего графа, поскольку между меньшим
числом участником, в условиях ограниченных возмож-
ностей коммуникации, существует большее число свя-
зей. В то же время с ростом масштабов организации,
плотность реберного заполнения соответствующего гра-
фа будет падать, поскольку участники производственно-
го процесса с ростом масштабов деятельности не могут
взаимодействовать все со всеми и иметь потребности в
использовании всех ресурсов организации.

Подобная ситуация наблюдается и для графа задачи,
которую необходимо решить в рамках организации. Для
небольших задач характерно интенсивное использова-
ние ограниченного набора ресурсов и, как следствие,
наличие большего числа связей в графе задачи. Вместе с
ростом масштабов задачи, в ее решение вовлекается все
больше ресурсов, которые естественным образом струк-
турируются и образуют менее плотный граф задачи в
терминах этой работы.

Поэтому для исследования характеристик алгоритма
использовались случайно сгенерированные графы с за-
данной плотность реберного заполнения. Такие графы
могут представлять в грубом приближении описанные
выше предоставляемые организацией ресурсы и потреб-
ности в них со стороны решаемых задач.

Для исследования формировались организации про-
извольной структуры, содержащие ресурсы различных
типов (метки, приписываемые вершинам  графов) и объе-
ма (веса, приписываемые вершинам графа). Для задан-
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ного набора ресурсов формировалась сеть, отражаю-
щая возможность их совместного использования с за-
данной плотностью реберного заполнения.

Вершинам графов приписывались метки трех типов,
соответствующие возможности использования CPU,
RAM и HDD, а так же условный доступный объем соот-
ветствующих ресурсов скорректированный в одном мас-
штабе от 200 до 3000 условных единиц соответствующих
ресурсов.

Задачи генерировались случайным образом из гра-
фа сети, путем удаления части вершин и ребер графа
сети и уменьшения приписанных весов. Параметрами
являлись величины:

– nvk  – коэффициент уменьшения числа вершин для
графа задачи;

– rk  – коэффициент числа ребер графа;
– wk  – коэффициент уменьшения весов графа.
Метки, приписанные вершинам графов, сохранялись.
Для оценки производительности алгоритма в случае

когда необходимые для задачи ресурсы не могут быть
выделены в рамках организации (граф задачи не являет-
ся строгим подграфом графа организации) в графе зада-
чи заменялось случайное количество ребер, таким об-
разом что он переставал быть строгим подграфом орга-
низации, но общее число вершин и ребер графа задачи
сохранялось таким же как и для случая строгого граф-
подграф изоморфизма.

Исследования проводились на компьютере Athlon
64 x2 5400+, использовалось только одно ядро процессо-
ра (однопоточная реализация представленных алгорит-
мов). Каждое значение на графике получено путем ус-
реднения времени вычислений на 1000 случайно сгене-
рированных парах графов.

Некоторые характерные результаты исследований
представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Среднее время нахождения размещения задачи в сети
при параметрах: 2,0=nvk , 5,0=rk , 2,0=wk , при плотности

реберного заполнения характеристических графов сети
50 % (А – граф задачи не является подграфом графа организа-
ции; B – граф задачи является подграфом графа организации)

Рис. 2. Среднее время нахождения размещения задачи в сети
при параметрах: 1,0=nvk , 5,0=rk , 2,0=wk , при плотности
реберного заполнения характеристических графов сети 30 %
(А – граф задачи не является подграфом графа организации;

B – граф задачи является подграфом графа организации)

Как видно из рисунков, алгоритм имеет в общем слу-
чае не полиномиальную вычислительную сложность, но
при уменьшении числа вершин в графах или плотности
реберного заполнения, большую роль играют предва-
рительные проверки, уменьшающие количество вари-
антов совмещения вершин в переборной части, поэто-
му алгоритм имеет высокую производительность на
многих значимых для практических задач конфигураци-
ях графов, характеризующихся низкой плотностью ре-
берного заполнения.

4 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
АЛГОРИТМА

В изложении задачи поиска граф-подграф изомор-
физма применительно к области поиска ресурсов орга-
низации для решения комплексных задач имеется ряд
факторов, каждый из которых ведет к повышению про-
изводительности алгоритма применительно к ожидае-
мым практическим конфигурациям графов самой орга-
низации и задачи, для которой изыскиваются ресурсы.
К таким факторам относятся:

1. Метки, приписываемые вершинам. При решении
задачи поиска граф-подграф изоморфизма для поиска
ресурсов в рамках организации каждый из типов ресур-
сов имеет свою метку, приписываемую всем вершинам
графов. Приписанные метки являются дополнительными
условиями, ограничивающими рекурсию при переборе
возможности совмещения вершин графов, тем самым,
сужая область поиска возможных решений и повышая
производительность алгоритма. Чем больше различных
типов ресурсов используется в рамках организации, тем
сильнее влияние ограничивающего условия, основанно-
го на метках. В реальных условиях ресурсы организации
гораздо более разнообразны и для их классификации по-
надобится гораздо большая номенклатура меток, чем
упрощенная модель, содержащая три вида меток, рассмот-
ренная в качестве примера в данной работе.
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2. Плотность реберного заполнения графа организа-
ции и графа задачи. В проведенном исследовании до-
пускалось, что плотность реберного заполнения графов
может быть сравнима с 50 % (т. е. наихудший вариант, с
наибольшей плотностью реберного заполнения, сверх
которой задачу выгоднее решать на графах, дополнитель-
ных к исходным, которые будут иметь меньшую плот-
ность реберного заполнения и, соответственно, большую
производительность алгоритма). В реальных организа-
циях с множеством узлов и различных типов ресурсов
высокая плотность реберного заполнения не достижи-
ма, как в следствие ограниченного доступа к ресурсам
различных членов кооперации, так и в виду разнородно-
сти ресурсов и невозможности совместного использо-
вания ресурсов совершенно различных типов.

3. Размер графа задачи. Во многих случаях для реше-
ния задачи необходимо использование лишь часть, име-
ющихся в распоряжении организации ресурсов (как че-
ловеческих, так и аппаратно-программных), часть ресур-
сов никак не могут использоваться совместно ввиду их
несовместимости, и т. д. Это все факторы приводящие к
тому, что во многих случаях размер графа задачи много-
кратно меньше размера графа сети, что так же является
фактором приводящим к повышению реальной произ-
водительности алгоритма.

В рамках современных организаций производитель-
ность алгоритма поиска ресурсов порядка сотен вершин
графа вполне достаточна и позволяет решать реальные
задачи поиска и управления ресурсами в современных
организациях, решающих комплексные задачи как раз-
работки сложного программного обеспечения, так и
других областей деятельности.

ВЫВОДЫ

В работе представлен граф-аналитический подход к
решению задачи поиска и резервирования ресурсов

организации для решения комплексных задач, основан-
ный на поиске граф-подграф изоморфизма для графов,
взвешенных и помеченных по вершинам.

В работе представлен точный алгоритм решения зада-
чи поиска граф-подграф изоморфизма для графов, взве-
шенных и помеченных по вершинам, описана структура
алгоритма и приведены результаты оценки его произво-
дительности на тестовых графах, показывающие возмож-
ность его практического применения для решения реаль-
ных задач поиска и управления ресурсами организации.
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ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПОШУКУ ГРАФ-ПОДГРАФ ІЗОМОРФІЗМУ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕННЯ РЕСУРСІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
У роботі запропоновано граф-аналітичний підхід для розподілу ресурсів організації. Він базується на алгоритмі пошуку

граф-підграф ізоморфізму для зважених та помічених графів і є розвитком алгоритму пошуку граф-підграф ізоморфізму для
зважених графів.

Ключові слова: резервування ресурсів, граф-підграф ізоморфізм, зважені графи, помічені графи, граф-аналітичний підхід.
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GRAPH-SUBGRAPH ISOMORPHISM PROBLEM SOLVING FOR ORGANIZATION RESOURCES DISTRIBUTION
The paper presents graph-analytical approach for organizations resources distribution. It based on graph-subgraph isomorphism

algorithm for weighted and labeled graphs and can be considered as development of graph-subgraph isomorphism algorithm for weighted
graphs proposed before.

Paper describes requirements and specifics of human and technical resources reservation in modern distributed organizations, that can
have rather complicated structure, taking into account relations between available resources, and specifics of requirements in resources
provided by complicated tasks that need to be solved by organizations. All types of resources considered as weighted and labeled graphs.

Next presented advanced version of graph-subgraph isomorphism algorithm enhanced to work with graphs both weighted and labeled
by vertexes. Provided full set of preliminary conditions aim to narrow main combinatorial part of algorithm, where branch and bound
method used to find final substitution.
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Finally presented numerical results of algorithm benchmarking on randomly generated sets of graphs represented most severe
possible conditions for realistic graphs organization in possible practical applications and grounded developed algorithm productivity
being enough for solving real scale resources distribution problems on existed hardware.

Keywords: resources reservation, graph-subgraph isomorphism, weighted graphs, labeled graphs, graph-analytical approach.
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SHORT-TERM FORECASTING OF COAL AND OIL PRODUCTION
IN UKRAINE

In this study the problem of short-term forecasting for coal and crude oil production in
Ukraine within the period of 2008–2012 is considered. Linear autoregressive and autoregres-
sive moving average models as well as optimal filtering algorithm for linear systems (Kalman
filter) based upon autoregressive model of second order were constructed for short term fore-
casting. The Kalman filter was successfully applied for generating optimal estimates of states
and short-term forecasts. The state noise covariances were estimated recursively with new data
coming what corresponds to the general ideology of adaptation. The best forecasting results for
coal and crude oil production were received for autoregressive models with optimal filter and
for ARMA models.
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INTRODUCTION

Safety of Ukraine in the sphere of energy production
highly depends on import of gas and oil. Production of coal,
oil and gas in Ukraine itself, their transporting and use results
in intensive contamination of environment. One of the first
priority tasks is development and implementation of energy
saving policy and maximum possible transition to non-
traditional and renewable sources of energy. To solve
effectively such problems it is necessary to develop and
forecast fuel-and energy balance for Ukraine with taking
into consideration production of coal and crude oil on
Ukrainian territory. To increase quality of managerial
decisions and risk management, quality of automatic control
for engineering systems and technology it is necessary to
develop and apply to solving practical problems new
forecasting techniques directed towards further
improvement of short- and medium term forecasting. Existing
today forecasting methods that are based on various
analytical procedures, logical rules and rational expert
reasoning cannot provide in many cases desirable quality
of forecasting results what requires from researchers new
efforts to enhance quality of forecast estimates [1, 2]. Quality
of the forecast estimates depends highly on quality of data
itself, preliminary data processing directed on improvement
of their statistical characteristics, correct application of
structure and parameters estimation procedures as well as
techniques of generating forecasts themselves. Very often
substantial improvement of forecasts can be reached with
optimal Kalman filter (KF) application that takes into
consideration state and measurement noise covariances.
KF algorithm also generates one-step ahead forecasts that
are usually of acceptable quality.

Besides there exists a possibility for combining forecasts
estimates generated by ideologically different techniques,
what results very often in better forecasts than quality of

separate estimates generated by each technique [3]. At any
rate such approach to forecasting may lead to substantial
decreasing of forecasting errors variance if applied correctly.

 PROBLEM STATEMENT

The purposes of the study are as follows: – to develop
adaptive model development and forecasting system based
on the modern system analysis approach; – to construct
linear autoregression models with moving average (ARMA)
for the process of coal and crude oil production and to
compute short-term forecasts on their basis; – to apply
Kalman filter (KF) for optimal estimation of the coal and
crude oil production state and for short-term forecasting of
the variables; – to perform comparative analysis of forecasts
estimates computed with the models constructed and
Kalman filter.

SOME MODERN FORECASTING TECHNIQUES

Adaptive Regression Analysis Approach. Correct
application of modern modeling and adaptive estimation
techniques, probabilistic and statistical data analysis
provide a possibility for organizing computing process in
such a way so that to get higher quality of forecast estimates
in conditions of structural, parametric and statistical
uncertainties. Such uncertainties arise due to availability of
nonstationary and nonlinear process under study,
incomplete data records, noisy measurements, extreme values
and short samples. One of the possibilities for adaptation
provide Kalman filtering techniques that generate optimal
state estimates together with short term forecasts in
conditions of influence of external stochastic disturbances
and measurement noise. However, such techniques require
estimates of statistical parameters for stochastic
disturbances and measurement noise in real time what
creates extra burden and errors for forecasting procedures.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-9
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We propose a concept of a model adaptation for dynamic
processes forecasting based on modern system analysis
ideas that supposes hierarchical approach to modeling and
forecasting procedures, taking into consideration of
possible structural, parametric and statistical uncertainties,
adaptation of mathematical models to possible changes in
the processes under study and the use of alternative
parameter estimation techniques aiming to model and
forecast estimates improvement. The functional layout of
adaptive forecasting system is given in Fig. 1. Here each
step of data processing is controlled by appropriate set of
statistical parameters each of which characterizes specific
features of data, model as a whole, model parameters and
finally quality of the forecast estimates generated.

We propose the new adaptive scheme that is
distinguished with several possibilities for adaptation using
a complex quality criterion. The data collected should be
correctly prepared for model structure and parameter
estimation. The model structure estimation is a key element
for reaching necessary quality of forecasts. It is proposed
to define a model structure as follows:

{ }lzdnmprS ,,,,,,= ,

where r  is model dimensionality (number of equations); p
is model order (maximum order of differential or difference
equation in a model); m  is a number of independent variables
in the right hand side; n  is a nonlinearity and its type; d  is
a lag or output reaction delay time; z  is external disturbance
and its type; l are possible restrictions for parameters and
variables. For automatic search of the «best» model it is
proposed to use the following criteria:

DWR
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where θ is a vector of model parameters; N  is a power of
time series  (sample)  used; 2R  is a determination coefficient;
DW  is Durbin-Watson statistic; MSE is mean square error;
MAPE is mean absolute percentage error; U  is Theil
coefficient. The power of the criter ion was tested
experimentally and proved with a wide set of models and
statistical data. The criteria helps to search automatically
for the best model in particular application.

There are several possibilities for adaptive model
structure estimation (Fig. 1): 1) automatic analysis of partial
autocorrelation for determining order of autoregression;
2) automatic search for the lags estimates of exogeneous
variables (detection of leading indicators); 3) automatic
analysis of residual properties (value of autocorrelation, type
of distribution); 4) analysis of data distribution type and its
use for selecting correct model estimation method;
5) adaptive model parameter estimation with hiring extra data;
7) optimal selection of weighting coefficients for exponential
smoothing, nearest neighbor and some other techniques;
8) the use of adaptive approach to model type selection.

Fig. 1. Adaptive model estimation and process forecasting
procedure

The use of a specific adaptation scheme depends on the
volume and quality of data, specific problem statement,
requirements to forecast estimates, etc. In some cases we
used successfully logistic regression together with linear
regression to describe the data mathematically. These models
as well as classification trees and Bayesian networks have
been used successfully to forecast direction of stock price
movement and some macroeconomic processes.

Application of the concept described provides the
following advantages: 1) take into consideration some
statistical and parametric uncertainties; 2) automatic search
for the «best» model reduces the search time for many times;
3) it is possible to analyze much wider set of candidate models
than manually; 4) the search is optimized thanks to the use
of complex quality criterion; 5) derivation of forecasting
functions on the basis of estimated AR and ARIMA models;
6) in the frames of computer system developed it is possible
to integrate ideologically different methods of modeling and
forecasting and compute combined forecasts estimates that
are distinguished with better quality. Testing of the system
with stock price and macroeconomic data showed that it is
possible to reach a value of absolute percentage error of
about 3–4 % for short term forecasting.
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Kalman filtering. Kalman filtering algorithms could be
easily hired for solving short term forecasting problems in
the frames of adaptation procedure given above. The models
constructed according to the adaptation scheme considered
should be transformed into state space representation form
that makes it possible further application of the Kalman type
optimal filtering algorithm. An advantage of the approach is
in the possibility of model adjusting to random external
disturbances and taking into consideration possible
measurement errors. In most cases of application such
approach provides for high quality of short term forecasts
thanks to availability of optimal state estimates computed
by the filtering algorithm.

Bayesian networks. Bayesian networks (BN) or Bayesian
belief networks are probabilistic models in the form of a
directed graph the vertices of which represent selected
variables, and arcs reflect existing cause and effect relations
between the variables [4]. BN find quickly expanding
applications in various areas of human activities such as
computer based medical and engineering diagnostic
systems, process forecasting, classification problems, risk
management, and many others. BN provides a possibility
for discovering existing dependences between variables and
for determining new conditional probabilities for states and
situations after receiving new information by any node of a
graph. Success of application of the approach depends on
correctness of a problem statement, appropriate variables
selection, availability of necessary data and/or expert
estimates for the structure and parameter learning. General
problem statement touching upon application of Bayesian
networks includes the following steps: 1) thorough studying
of a process being modeled; 2) data and expert estimates
collecting; 3) selection of known or development of a new
method for model structure estimation (learning); 4) BN
parameter learning (construction of conditional probability
tables); 5) development of a new or selection of known
inference method (final result); 6) testing the BN constructed
using actual and generated data; 7) application of the model
to practical problem solving, i.e. state forecasting,
classification etc. In spite of the fact that general theory of
BN has been developed quite well as of today, usually many
questions arise when a specific practical problem is solved.
This is especially true regarding the problems of forecasting
because the quality requirements to forecasts estimates are
continuously increasing what results in further refinement
of computing methods and algorithms.

Group Method for Data Handling. The group method
for data handling (GMDH) is a powerful modern instrument
for process modeling and forecasting developed at the
Ukrainian National Academy of Sciences (NAS) in the
second half of last century by O. G. Ivakhnenko [5]. It
generates the forecasting model in the form of the
Kolmogorov-Gabor polynomial that could be used for
describing linear and nonlinear systems. The main positive
feature of the method is that it selects automatically the
best model structure in the class of preselected linear or
nonlinear structures. The latest versions of the fuzzy GMDH

The problem statement for application of the technique
should include the following elements: 1) selection of partial
descriptions that create a basis for the possible final model;
2) selection and adaptation of the model parameters
membership functions for a particular application;
3) development of a new or application of known model
parameter estimation technique; 4) selection of a model
quality criteria for the use at intermediate computation steps
and for the final model selection. The models constructed
with appropriately developed and tuned GMDH approach
usually provide medium or high quality of short term
forecasts.

Generalized Linear Models. Generalized linear models
(GLM) is a class of models that extend the idea of linear
modeling and forecasting to the cases when pure linear
approach to establishing relations between process variables
cannot be applied [6]. The GLM approach also extends the
possibilities for mathematical modeling in cases when
statistical data exhibit distribution different from normal. GLM
constructing can be considered from classical statistics or a
Bayesian perspective. Usually the problem statement
regarding such type of model construction is touching upon
the following elements: type of prior distribution for model
parameters; a method for parameters estimation using
appropriate simulations techniques; necessity for
hierarchical modeling, posterior simulation etc. GLM could
be successfully applied to solving the problems of
classification and nonlinear process prediction. For example,
they are used widely in scoring systems for predicting
solvency of bank clients.

Combination of the forecasts. The problem of forecasts
combination arises in the cases when one selected technique
is not enough for achieving desirable quality of forecasting.
In such cases it is necessary to select two or more
ideologically different forecasting techniques and to
compute combined estimate using appropriately selected
weights. In a simple case equal weights are assigned to the
individual forecasts. Other approaches to computing these
weights are based on previously found prediction errors for
each method or on optimization procedures. Especially good
results of combination are achieved in the cases when the
error variances for individual forecasting techniques do not
differ substantially from each other.

THE MODELS CONSTRUCTED

To describe coal and oil production in Ukraine several
models had been constructed and tested. The first one was
linear АР(p) model of the form:

( ) ( ) ( ) ...,2,1,0,
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where p is autoregression order; ( )ky  is a measurement at

k-th moment of (discrete) time; ( )kε  – is a normal disturbance;

techniques provide better possibilities for increasing the
quality of forecasts estimates.
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ia  is i -th parameter of the model. The autoregressive moving
average model (ARMA(p, q)) and ARIMA(p, d, q)) is
defined as follows:

( ) ( ) ( ) ( )kjkbikyaaky
q
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i
i ε+−ε+−+= ∑∑

== 01
0 .

where q  is moving average order; −ji ba ,  model
parameters.

The models developed have been used to construct
forecasting functions allowing to generate multistep
forecasts. As an example below is given forecasting function
(for three steps) constructed for the process ARMA(2, 1):
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And recursive expression for arbitrary s steps forecasting
can be written in the form:

)]1([)]([)(ˆ 10 +−++=+=+ skyEaaskyEsky kk

)]2([2 −++ skyEa k .

Kalman filter application. The linear Kalman filter was
applied for computing optimal estimates of states and short-
term forecasting based on ARMA-type models. The state
filtering and forecasting process includes the steps given
below.

Step 1. Formulation of mathematical model of the process
under study:

( ) ( ) ( ) ( );11 −+−= kwkxkFkx

( ) ( ) ( ) ( )kvkxkHkz += ,
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kx  is 2-dimensional state vector;

( ) ⎥
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kF  is state transition matrix for AR(2) model;

( ) ( )( )kQ,Nkw 0~  is random disturbance that is supposed

to be normal; ( )kH  is measurements matrix;
( ) ( )( )kR,Nkv 0~  is a measurement (sensor) noise; initial

state and respective covariances are as in the standard
problem statement for optimal filtering:
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Step 2. State extrapolation (one-step ahead projection of
a state):

( ) ( ) ( )1ˆˆ −= kxkFkx .

Step 3. Extrapolation for the estimation errors covariance
matrix:

( )1)()1()()( T −+−=′ kQkFkPkFkP .

Step 4. Compute matrix filter gain:

( ) ( ) ( ){ } 1TT )()()()(
−

+′′= kRkHkPkHkHkPkK .

Step 5. Optimal state estimation with taking into
consideration the last measurement ( )kz :

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]kxkHkzkKkxkFkx ˆ1ˆ)(ˆ −+−= .

Step 6. Compute errors covariance matrix for the next
iteration:

( ) ( ) ( )[ ] ( )kPkHkKIkP ′−= .

Step 7. Go to step 2.

MODELS CONSTRUCTION AND THEIR
APPLICATIONS

To select the best models constructed the following
statistical criteria were used: determination coefficient ( )2R
with ideal value equal 1; Durbin-Watson statistic (DW ) with
ideal value equal 2; Fisher F-statistic; and Akaike information
criterion (AIC). The forecasts quality was estimated with
making use of the following criteria: mean squared error (MSE);
mean absolute percentage error (MAPE), and Theil inequality
coefficient (U) with its  ideal value approaching zero.

The data characterizing coal and crude oil production in
Ukraine were taken from the site of State Statistical Service
of Ukraine [7]. The time graphs for the process are given in
Fig. 2.

Thus, the best results of coal production forecasting
(Table 1) were received for the models with Kalman filter
(one- and two-step predictions), and three-step prediction
was the best for ARMA(2,1). The graphic forms of the results
are shown in Fig. 3.

Thus, the best result of one-step and two-step
forecasting for crude oil production (Table 2) was received
with Kalman filter + AR(2) model (with 0,2% and 2,43%
errors). The Kalman filter also showed the best value of
MAPE = 2,97%. The graphic forms of results are shown in
Fig. 4.

Further improvements of the forecasts were achieved
with application of the adaption scheme given in Fig. 1 and
complex quality criterion (1). An average improvement of
the forecasts was in the range between 0,5–1,2 %, what
justifies advantages of the approach proposed.
Combination of forecasts generated with different
forecasting techniques helped to further decrease mean
absolute percentage forecasting error for about 0,3–0,8 %
in this particular case.
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Fig. 2. Production of coal (left fig.) and crude oil (right fig.) in Ukraine, thousand tons

Fig. 3. Coal forecasting results in graphic form, thousand tons
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Ready for use coal  
Model quality 

Model type R2 ∑ )(2 ke  DW 
AR(2) 0,56 4346371 2,17 
ARMA(2,1) 0,61 3955251 1,96 
AR(2) + KF 0,56 4346371 2,17 

Quality of predictions  
Model type MSE MAPE U 
AR(2) 4276086 4,85 0,039 
ARMA(2,1) 3955251 4,58 0,037 
AR(2) + KF 3959098 4,82 0,038 

Three-steps forecasts (January, February, March 2013) 
Model type 1 % 2 % 3 % 
AR(2) 5502 9,23 5446 8,24 5480 0,94 
ARMA(2,1) 5476 8,70 5480 8,92 5489 0,78 
AR(2) + KF 5473 8,64 5423 7,79 5394 2,49 
Data sample 
 

5037 
 

5031 
 

5532 
 

Table 1. The model for coal production Table 2. Models for crude oil production
Crude oil  

Model quality  

Model type R2 ∑ )(2 ke  DW 
AR(2) 0,89 4243 1,94 
ARMA(2,1) 0,89 4220 1,96 
AR(2) + KF 0,89 4243 1,94 

Prediction quality  
Model type  MSE MAPE U 
AR(2) 4058 2,92 0,028 
ARMA(2,1) 4220 2,88 0,027 
AR(2) + KF 4348 2,97 0,029 

Three-steps forecasts (January, February, March 2013)  
Model type  1 % 2 % 3 % 
AR(2) 180 2,80 178 7,11 177 5,13 
ARMA(2,1) 180 2,70 178 7,25 178 4,91 
AR(2) + KF 185 0,20 183 10,24 182 2,43 
Data sample  185 166 187 

Fig. 4. Results for the crude oil production forecasting, thousand tons
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CONCLUSIONS

The forecasting methodology based on application of
adaptation scheme proposed, including structural and
parametric adaption, proved to be useful for forecasting
crude oil and coal production using the data for Ukraine.
The methodology has also been applied successfully to
forecasting macroeconomic processes. The basic positive
features of the approach proposed are as follows: testing
data quality with a set of statistical parameters; continuous
analysis of data directed towards identification of
forecasting model structure and its parameters; generation
of candidate models and selection of the best one with
another set of model quality parameters; and generation of
a set of forecasts estimates on the basis of candidate models.
The best forecast estimate is selected with a set of statistical
forecasts quality parameters. Thus, the whole computational
process is controlled with the three sets of quality parameters
mentioned what guaranties acceptable quality of final result.

The linear Kalman filter was successfully applied for
generating optimal estimated of states and short-term
forecasts for the model selected. The state noise covariances
were estimated recursively with new data coming what
corresponds to the general ideology of adaptation. The best
results of coal production forecasting were received for the
models with Kalman filter (one- and two-step predictions),
and three-step prediction was the best with ARMA(2,1).
The best results for one-step and two-step forecasting for
crude oil production was received with Kalman filter + AR(2)
model (with 0,2 % and 2,43 % errors). The linear Kalman
filter also showed the best value of MAPE = 2,97 %. Further
improvements of the forecast estimates were achieved with
application of the adaption scheme given in Fig. 1. An

average improvement of the forecasts was in the range
between 0,5–1,2 %, what justifies advantages of the
approach proposed. Combination of forecasts generated
with different forecasting techniques helped to further
decrease mean absolute percentage forecasting error for
about 0,3–0,8 % in this particular case.

The future research should be directed towards
expanding of the adaptive forecasting scheme with new
methods for adaptive model parameters estimation, and
alternative forecasting techniques based on intellectual data
processing schemes.
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КОРОТКОСТРОКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ВУГІЛЛЯ І НАФТИ В УКРАЇНІ
У статті розглядається задача короткострокового прогнозування виробництва вугілля та нафти в Україні у часовому діапа-

зоні 2008–2012 рр. Для розв’язання задачі короткострокового прогнозування побудовано моделі авторегресії, авторегресії з
ковзним середнім, а також використано алгоритм фільтрації лінійних систем (фільтр Калмана), що грунтується на моделі авторег-
ресії другого порядку. Фільтр Калмана успішно використано для оптимального оцінювання станів та короткострокового про-
гнозування. При цьому коваріації збурень станів оцінювались рекурсивно з надходженням нових даних, що узгоджується із
загальною ідеологією адаптації. Кращі результати прогнозування виробництва вугілля і сирої нафти отримано за допомогою
оптимального фільтра (на основі авторегресії) і моделі авторегресії з ковзним середнім.

Ключові слова: авторегресія, авторегресія з ковзним середнім, фільтр Калмана, видобуток вугілля і сирої нафти, коротко-
строкове прогнозування.
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕСОВ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЯ И НЕФТИ В УКРАИНЕ
В статье рассматривается задача краткосрочного прогнозирования производства угля и нефти в Украине во временном

диапазоне 2008–2012 гг. Для решения задачи краткосрочного прогнозирования построены модели авторегрессии, авторегрес-
сии со скользящим средним, а также использован алгоритм фильтрации линейных систем (фильтр Калмана), основанный на
модели авторегрессии второго порядка. Фильтр Калмана успешно использован для оптимального оценивания состояний и
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краткосрочного прогнозирования. При этом ковариации возмущений состояний оценивались рекурсивно с поступлением новых
данных, что согласуется с общей идеологией адаптации. Лучшие результаты прогнозирования производства угля и сырой нефти
получены с помощью оптимального фильтра (на основе авторегрессии) и модели авторегрессии со скользящим средним.

Ключевые слова: авторегрессия, авторегрессия со скользящим средним, фильтр Калмана, добыча угля и сырой нефти,
краткосрочное прогнозирование.
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FUZZY MODELS IN PROBLEMS OF COMPLEX SYSTEMS CONTROL
An analytical review of existing models and methods of applied problem solving is per-

formed. The necessity of developing of fuzzy models of mobile objects is shown. A new formal
model of mobile objects control as minimization of the control error is developed. It is shown
that the problem of optimal mobile objects control is to find the optimal (or suboptimal)
function of mobile objects control. Depending on the values of certain external parameters, this
function returns a value that determines the future direction of the mobile object movement.

One of the most perspective approaches to the control function optimization is develop-
ment and adjustment of fuzzy model of mobile object movement. Development of a model
based on fuzzy rules will provide its flexibility. The fuzzy model as a set of production rules
has been further developed. This model, unlike the existing ones, allows minimizing the error of
mobile objects control. The adequacy of the developed models has been confirmed. It was
shown that these models provide good mobile objects control.

Keywords: mobile object, fuzzy model, movement control, production rules, model ade-
quacy, track, trajectory.

INTRODUCTION

Seeing the necessity of exact description of operating
systems and increasing demands for solving the problems
of intelligent control, there is a need to develop the theory
of mathematical modeling. In the framework of the theory of
mathematical modeling the formal procedures are used.
These formal procedures take into account information
heterogeneity, multicriteriality, dynamics of the quality and
efficiency, and also uncertainties, which can be either
stochastic or fuzzy.

Selecting the model type of a complex system and
mathematical modeling tools to use depend largely on
information quality and uncertainty type. Fuzzy approach
is usually used when the system is so complex that it’s
impossible to build its mathematical model in traditional
sense, or when the model exists, but to calculate it,
significant computational resources are needed [1].

Complex system modeling in the form of fuzzy systems
doesn’t usually require knowledge of the system structure.
However, in problems related to quality assessment of
operation of the system consisting of a number of
subsystems, or in problems of evaluating the degree of
achievement of interacting goals, fuzzy model should take
into account the system structure [2].

In this case  the  modeling tool is fuzzy logics and, in
particular, one of its basic concepts – that is, function of
fuzzy variables. However, existing algorithms for operating
with such functions are not oriented to practical use.

The purpose of this research is increasing the quality of
process control under uncertainty of objects operating. In
this paper we also explore approaches of   optimizing the
complex objects control as a criterion for increasing the
control adequacy.

© Kucherenko Ye. I., Driuk O. D., 2014

1 RESEARCH PROBLEM STATEMENT

Let the production area be a rectangular field divided
into unit cells. There are L loads and K mobile objects in this
area. Mobile objects can move the loads.

Because of delivery of 1L  new loads it is required to
move 2L L⊆  loads to other cells, using mobile objects. The
total time to perform this task should not exceed the time
limit:

*τ ≤ τ , (1)

where *τ  is the time remaining before new loads arrival. If
the time of moving the loads *τ > τ , the task should be
modified to meet the requirement (1).

In paper [3] the model of mobile objects transportation
in the production area is proposed. According to this model,
mobile objects move discretely, from the center of one cell
to the center of another one. To solve a number of practical
problems, we need to modify the model, because mobile
object is usually represented as a physical agent, which has
a certain size and moves continuously.

The problem of optimal mobile objects system control is
to find a certain optimal (or suboptimal) function of mobile
object control. Depending on the values of certain external
parameters, this function takes a value which determines
the further direction of the mobile object [4].

One of the most perspective approaches to the control
function optimization is development and adjustment of
fuzzy model of mobile object movement [5]. Development of
a model based on fuzzy rules will provide its flexibility,
because even under changing environmental parameters
(for example, unforeseen obstacles to the mobile object) the
rules don’t change.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-10
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Thus, our tasks are:
– to analyze existing models and methods for solving

similar problems;
– to develop the formal model of mobile object movement

along given trajectory;
– to review and analyze different approaches to mobile

objects control optimization;
– to develop and adjust the fuzzy model of mobile object

movement;
– to verify the adequacy of resulting model.

2 ANALYSIS OF EXISTING SOLUTIONS

Recently, the use of automated systems in different areas
of life becomes more and more popular. Therefore,
development of models and methods for mobile objects
movement is a subject of many works. Let’s consider and
analyze the main approaches that offered in these works.

In paper [5] the automaton model of adaptive mobile
objects control based on fuzzy logics is considered. To adjust
the fuzzy control system, it is proposed to use a probabilistic
automaton with training.

The proposed model is rather perspective, it has several
disadvantages. Firstly, in this model it is assumed that the
mobile object always can bypass the obstacle. In our model
being developed, the borders of mobile object trajectory are
always considered as obstacles, and mobile object can never
bypass them. Secondly, proposed model allows the mobile
object only to bypass the obstacles, but not to move to a
fixed point, and, of course, mobile object trajectory isn’t
being optimized. Thereby, we cannot use this model to solve
our problem.

In paper [6] the teaching model of a robot following the
certain mobile object is considered. In this work it is also
proposed to use the system of fuzzy rules. There are also
considered several different methods for the system
adjustment.

The main disadvantage of this approach is that it doesn’t
take into account the possible obstacles the robot may not
bypass, because the trajectory of mobile object does already
define the trajectory of the robot which follows it.

Thus, to solve this problem we need to modify the
existing approaches.

3 FORMAL MODEL DEVELOPMENT

Let ir  be a mobile object with defined trajectory

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ){ }0 0 1 1, , , , , ,
i

e e
r i i i i i itr G x y x y x y= … ,

which represents the sequence of cells the object ir
should move to perform the task [3]. Now we develop the
model of mobile object movement along this trajectory.

Let each cell be a square of size s s× , and let mobile
object be a rectangle with length a  and width b, where
b a s< < . Let maxv  and maxω  be maximum linear velocity
and maximum angular velocity of mobile object, respectively.

Introduce the following assumptions:
1) mobile object always either moves with maximum

linear velocity maxv  or doesn’t move at all;
2) velocity maxv  is small enough to neglect the time of

mobile object acceleration and deceleration;
3) velocity maxv  is small enough and traction with

surface is big enough to neglect the skid of mobile object
for all possible values of its angular velocity;

4) angular velocity ( )tω = ω  of mobile object can be
changed fast enough to neglect the influence of angular
acceleration on movement of this object;

5) to make the movement safe, distance from the mobile
object to an obstacle or to the trajectory border is needed to
be not less than minδ . It is also guaranteed that min2b s+ δ < ;

6) decision about angular velocity change, acceleration
or deceleration of mobile object is made as a result of
measurements obtained by mobile object vision system.
These measurements are made with the period minτ ;

7) maximum angular velocity maxω  is small enough not
to allow the mobile object to turn safely in the opposite
direction;

8) when mobile object moves, it doesn’t stop and doesn’t
face any obstacles.

Then we have
Statement 1. Position of mobile object at time t  can be

uniquely determined by its coordinates 
( ) ( )( ),k k
i ix y , its

direction ( )kv  and its angular velocity ( )kω  at time
mink t= − τ . Moreover, mobile object moves along a straight

line if 0ω = , and along a circular arc with radius 
2

vR =
πω

otherwise.
Definition 1. Track ( )tθ  of the mobile object ir  is a curve

traversed by center О of object  during its movement (see
Fig. 1).

Statement 2. Track ( )tθ  of the mobile object ir  can be
uniquely determined by its initial coordinates

( ) ( )0 0,
2 2i ix ys s

+ +⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

, its initial direction 0
iv  and sequence

of its angular velocities ( ) ( ) ( ) ( ){ }min min min0 2, , ,..., n
i i i i

τ τ τω ω ω ω

at time min min min0, , 2 ,...,nτ τ τ  respectively, where minnτ  is
the first moment of time when object  would be entirely

inside the cell 
( ) ( )( ),e e
i ix y .

Consequence 1. Then, using statement 2, we can obtain

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )min min min0 2, , ,..., n
i i i it τ τ τθ = θ ω ω ω ω . (2)
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Definition 2. Correct track ( )R tθ  of the mobile object

ir , corresponding to the trajectory ( )irtr G , is a track
satisfying the following conditions:

1) at any time of mobile object movement along the
trajectory ( )irtr G  distance from the mobile object border to
the nearest obstacle and to the borders of trajectory is not
less than minδ ;

2) 
( )min

max
k

i
τω ≤ ω  for all 0,1,...,k n= ;

3) at time ( )minn
i

τω  mobile object is entirely inside the cell

( ) ( )( ),e e
i ix y .

Let’s denote as ( )R irΘ  the set of correct tracks Rθ ,

corresponding to the trajectory ( )irtr G  of the mobile object ir .

Definition 3. Length Rθ  of correct track is the distance
passed by mobile object along this track.

Statement 3. If a mobile object moves without stops, the
length of its correct track can be defined as

max minR v nθ = ⋅ τ ⋅ ,

where n is an amount of measurements made during its
movement.

Let ( )itr tr rL L G=  be a line equidistant from the borders

of the trajectory ( )
irtr G  (in Fig. 1 it is dashed). Suppose

Fig. 1. Example of mobile object movement along its trajectory

also that the measurements made with the period minτ , define
the following parameters:

– Shift d  of mobile object center relative to the line trL  (if
mobile object is situated to the left of line trL , shift is
considered to be negative, otherwise it is positive);

– Rotation angle α of the mobile object relative to the
line trL  (clockwise direction is considered to be positive).
Note that if the object is rotated to the left relative to the line

trL , then α > π   and we can consider negative angle 2α − π .
Consider the regulation function ( ),dϕ = ϕ α , which,

depending on the shift d  and rotation angle α, returns
angular velocity max:ω ω ≤ ω  the mobile object needs to
reach until the next measurement of shift and angular
velocity, or a certain big number maxW ω , which means
that the mobile object needs to stop.

Definition 4. The regulation function ( ),R dϕ α  is

correct if for all possible trajectories ( ) ( )i ir rtr G TR G∈  it
returns such a sequence of angular velocities
{ }0 1, ,..., mω ω ω , that track ( ) ( )0 1, ,..., m R irθ ω ω ω ∈ Θ .

Denote the family of correct regulation functions by
( ),dΦ = Φ α .

Definition 5. The track ( )0 1, ,..., mθ = θ ω ω ω  is called a

track according to  regulation function ( ),dϕ α , if

( )1 11, : ,i i ii n d − −∀ = ω = ϕ α ,

where kd  and kα  are the values of mobile object shift and
rotation angle respectively at time minkτ .

Denote such track by ϕθ . Note that as ϕ is a correct

regulation function, ( )R irϕθ ∈ Θ .
Then the formal model of mobile objects control is as

follows:

( ) ( )
{ }

( )
max min

r ri i i

j

G TR G tr rtr L G∈

ϕ

∈Φ

τ

ϕ

θ
→ ,  (3)

where ( )itr rL G  is the length of  line equidistant from the

borders of the trajectory; { } ,j j Jτ ∈  are time dependencies.
Optimization problem (3) is the task of finding such a

regulation function ϕ , that the given initial conditions
provides the mobile object movement along the track which
is the closest to the line trL .

4 FUZZY MODEL DEVELOPMENT IN MOBILE
OBJECTS CONTROL OPTIMIZATION PROBLEMS

Note that as family ( ),dΦ α  can correspond to an infinite
number of functions ( ),dϕ α , and also checking the
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correctness of regulation function is a rather difficult problem
[3], it doesn’t seem possible to find an exact solution of
problem (3). That’s why we propose to search the suboptimal

function ( )* ,dϕ α , that is, such a function *ϕ , for which we
have

( ) ( )
{ }

( )
*

1,00 max 1,02
r ri i i

j

G TR Gt rr trL G

ϕ

∈

τ

θ
≤ < , (4)

that is, track *ϕθ  is not more than 2 % longer than line

( )itr rL G .

One of the simplest approaches to solve this problem is
a formal definition of the function ( )* ,dϕ α . Use the fact

that we know the form of the trajectory ( )irtr G  and, thus,
the form of line trL : if the assumptions 1) – 8) are correct, it
can be represented as a sequence of segments and arcs.
Then after the next measurement of parameters kd  и kα  the
value ( )1 ,k k kd+ω = ϕ α  can be found using the following
considerations [5]:

– If 0kd ≤  and 0kα < , then mobile object is moving to
the left away from line trL , so we need to turn it to the right
with maximum possible angular speed: max1k+ = ωω ;

– Similarly, if 0kd ≥  and 0kα > , then mobile object is
moving to the right away from line trL  and max1k + = −ωω ;

– If 0kα = , then mobile object is moving parallel to the
line trL  and we don’t need to turn: 1 0k+ω = ;

– If 0kd <  and 0kα ≥ ,  then mobile object is
approaching to the line trL  from the left, and we need to
choose  in such a way that when mobile object reaches the
line trL , its rotation angle is as close to zero as possible;

 – If 0kd >  and 0kα ≤ , we should choose 1k+ω  similarly..
As a result, we receive the regulation function *ϕ , which

is defined as follows:

( )
( )

( )

max

max

max
max*

max
max

0 0,
0 0,

1 cos
min , 0 0,

,

1 cos
max , 0 0,

0 0 0.

if d and
if d and

v
if d and

dd

v
if d and

d
if d and

ω ≤ α ≤⎧
⎪ −ω ≥ α >⎪
⎪ − α⎛ ⎞
⎪ ω > α ≤⎜ ⎟⎪φ α = ⎨ ⎝ ⎠
⎪ − α⎛ ⎞⎪ −ω < α ≥⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎪

= α =⎪⎩

 (5)

The experiment showed that the resulting function *ϕ  in
our model provides good mobile objects control.

However, this approach has several disadvantages.

Firstly, it works only for the given model of mobile object
moving. If the obstacles appear on its path, or traction with
surface is not big enough to neglect its skid, function  will
not provide good control any more.

Secondly, this approach requires the exact values of
parameters d  and α to be measured, and these measurements
requires a rather expensive machine vision system.

Thirdly, to provide the safe mobile object movement, the
parameters measurements should be performed rather often.
This reduces the life of the machine vision system.

We propose another approach – that is, fuzzy model
development to find the function *ϕ . On the one hand, fuzzy
model is more universal and doesn’t use the assumptions
about mobile object movement. On the other hand, it doesn’t
require the exact values of parameters d  and α – we only
need to know the classes they belong to.

In [7] it was proposed to use the models of fuzzy
inference in form

( ) ( ){ }if x is x then y is yμ μ . (6)

to solve problems on fuzzy variables.
To develop the fuzzy model we propose the method

consisting of the following steps:
Step 1. Define fuzzy terms and their membership

functions for parameters d , α and ω.
It was decided to choose 6 fuzzy terms for each parameter:
Shift d : «Big negative» – 1d , «Medium negative» – 2d ,

«Small negative» – 3d , «Small positive» – 4d , «Medium
positive» – 5d , «Big positive» – 6d ;

Rotation angle α : «Big negative» – 1α , «Medium
negative» – 2α , «Small negative» – 3α , «Small positive» –

4α , «Medium positive» – 5α , «Big positive» – 6α ;
Angular velocity ω : «Big negative» – 1ω , «Medium

negative» – 2ω , «Small negative» – 3ω , «Small positive» –

4ω , «Medium positive» – 5ω , «Big positive» – 6ω .
For all the fuzzy terms it was decided [8] to choose the

membership functions in the form

( )
( )

[ ]
[ ]

2

22
min max

min max

, , ,
0, , ,

x h

x e x x x
x x x

−
−

⋅σ

⎧
⎪μ = ∈⎨
⎪ ∉⎩

(7)

where h is an average value of the membership function;
σ is the steepness of the membership function; segment
[ ]min max,x x  equals to [ ]1,0−  for fuzzy terms corresponding
to negative parameters values, and equals to  for fuzzy terms
corresponding to positive parameters values.

Step 2. Form the following system of production rules:

:ijR  If id d∈  and jα ∈ α  with weight ijw  then kω∈ω ,

where id , jα , kω  are fuzzy terms for parameters d , α and ω
respectively.



           73

ISSN 1607-3274.    Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2014. № 1

To do this, we decided to use the formula (5) being
universal for  the given control model.  To define
approximately, which parameters belong to which fuzzy
terms, we can divide the segment [ ]1,1−  into 6 equal parts.

Step 3. Generate a training sample to adjust the fuzzy
model parameters, that is, fuzzy terms distribution parameters

id , jα , kω  and rules weights ijw .
It was decided to generate 50N =  random pairs of

parameters ( ),i id α , and then use formula (5) to define iω .
Step 4. Adjust the received fuzzy model to make the

error 0τε → .
The problem of optimal adjustment of the model

( ),F F P W=  can be formulated as a problem of minimizing the
discrepancy of the function ( )Fy X  on the learning sample:

( ) ( )( )
( )

2

,1

1 min
N

F
j j

P W Gj
R X y X

N ∈=
= ω − →∑ ,  (8)

where G is the set of constraints for vectors P  and W .
To solve the problem (8) it was decided to use the modified

method of very fast annealing.
Thus, we received the fuzzy model F . To make a decision

if it can be applied in practice, we need to check its adequacy.
5 MODEL ADEQUACY IN PRACTICAL

APPLICATIONS
After we defined the parameters of fuzzy model F , we

need to check its adequacy. If regulation function ( ),dϕ α
corresponding to this model is not correct, then the model
is inadequate and we need to readjust it.

To check the mode adequacy it is proposed to simulate
the process of movement of mobile object ir  along the
trajectory according to fuzzy model F  with different possible
values of initial parameters 0d  and 0α  (that is, initial shift
and rotation angle) and different trajectories ( )irtr G .

The simulation showed that for the values 2s m= ,
2a m= ,  1.2b m= ,  min 0.1 mδ = ,  max 2v m s= ,

min 0,05 sτ = , max 6
π

α = , 1
max

2
3

s−π
ω =  the model is

adequate – the mobile object moves along the correct track
for all possible 0d  and 0α .

Fig. 2 shows an example of modeling the movement of
mobile object ir  along the trajectory ( )irtr G . Here line trL
equidistant from the trajectory borders is dashed, and track

( )irθ  of mobile object is a solid line. The initial point of
mobile object  is indicated by the circle.

Fig. 2 shows that the error of the trajectory

ф и

и

L L

L

−
ε = , (9)

where ( )itи r rLL G=  is the length of the estimated track and

фL ϕ= θ  is the length of actual track, tends to zero, and 0ε ≥ .

Fig. 2. Example of modeling the mobile object movement
according to fuzzy model F

In the experiment on the length 300L m≤  it was obtained
that 0,015ε < , and it meets the  suboptimality criterion (4).

CONCLUSIONS

1. An analytical review of existing models and methods
for solving applied problems is made. The necessity of
developing fuzzy models for mobile objects is shown.

2. A new formal model of mobile objects control is
developed. This model represents the minimization of the
ratio of actual and estimated track lengths.

3. Fuzzy model as a set of production rules has been
further developed. This model, unlike the existing ones,
allows minimizing the error of mobile objects control. The
adequacy of the developed models has been confirmed.
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НЕЧЕТКИЕ МОДЕЛИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНЫМИ СИСТЕМАМИ
Выполнен аналитический обзор существующих моделей и методов решения прикладных задач. Показана необходимость

разработки нечетких моделей мобильных объектов. Разработана новая формальная модель управления мобильными объектами
как минимизация ошибки управления. Показано, что проблема оптимального управления системой мобильных объектов заклю-
чается в нахождении некоторой оптимальной (либо субоптимальной) функции управления мобильным объектом. В зависимости
от значений определенных внешних параметров эта функция принимает значение, определяющее дальнейшее направление дви-
жения мобильного объекта.

Одним из наиболее перспективных подходов к оптимизации функции управления представляется разработка и настройка
нечеткой модели движения мобильного объекта. Разработка модели на основе нечетких правил обеспечит универсальность
модели. Получила дальнейшее развитие нечеткая модель в виде множества правил продукции, которая, в отличие от существу-
ющих моделей, позволяет оптимизировать управление мобильными объектами. Подтверждена адекватность моделей. Показано,
что полученная модель обеспечивает хорошее управление мобильными объектами.

Ключевые слова: мобильный объект, нечеткая модель, управление движением, правила продукции, адекватность модели,
трасса, траектория.
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НЕЧІТКІ МОДЕЛІ У ЗАДАЧАХ КЕРУВАННЯ СКЛАДНИМИ СИСТЕМАМИ
Виконано аналітичний огляд існуючих моделей та методів розв’язання прикладних задач. Показано необхідність розробки

нечітких моделей мобільних об’єктів. Розроблено нову формальну модель керування мобільними об’єктами як мінімізацію
помилки керування. Показано, що проблема оптимального керування системою мобільних об’єктів полягає у знаходженні деякої
оптимальної (або субоптимальної) функції керування мобільним об’єктом. Залежно від значень певних зовнішніх параметрів ця
функція  приймає значення, що визначає подальший напрямок руху мобільного об’єкта.

Одним з найбільш перспективних підходів до оптимізації функції керування представляється розробка та налагодження
нечіткої моделі руху мобільного об’єкта. Розробка моделі на основі нечітких правил забезпечить універсальність моделі. Отри-
мала подальший розв’язок нечітка модель у вигляді множини правил продукції, яка, на відміну від існуючих моделей, дозволяє
оптимізувати керування мобільними об’єктами. Підтверджено адекватність моделей. Показано, що отримана модель забезпечує
добре управління мобільними об’єктами.

Ключові слова: мобільний об’єкт, нечітка модель, керування рухом, правила продукції, адекватність моделі, траса, траєк-
торія.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГИБА КРУГЛОЙ
ТРЕХСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АНАЛИТИЧЕСКОГО И ЧИСЛЕННОГО ПОДХОДОВ

Предложены уравнения изгиба трехслойных круглых пластин симметричного строения
с изотропными наружными слоями и нелинейно-упругим заполнителем. На основе
полученных уравнений разработана компьютерная модель в системе Maple. Построена
трехмерная конечно-элементная модель круглой трехслойной пластинки. В качестве
примера, рассмотрена задача осесимметричного поперечного изгиба трехслойной круглой
пластинки в линейной постановке, а также задача осесимметричного поперечного изгиба
однослойной пластины в линейной и нелинейной постановке.

Ключевые слова: компьютерная модель, круглая трехслойная пластина, аналитическое
решение, метод конечных элементов.

ВВЕДЕНИЕ

Компьютерное моделирование позволяет заменить
исследование физического образца вычислительным
экспериментом и является одним из методов исследова-
ния сложных систем. При этом в основе компьютерной
модели, как правило, лежат математические уравнения
и системы уравнений. Основные подходы при получе-
нии определяющих соотношений модели: аналитичес-
кий подход на базе распространенных систем компью-
терной алгебры, численные исследования. Следователь-
но, актуальным является сопоставление результатов
таких исследований. Совместное использование анали-
тического и численного подхода позволяет рассмотреть
объект с разных сторон, используя разные гипотезы,
сформировать область допустимых решений.

Трехслойные элементы конструкций широко приме-
няются в авиа- и судостроении, космической промыш-
ленности, гражданском строительстве, радиоэлектрони-
ке и др. отраслях промышленности. Поэтому актуаль-
ной является проблема разработки эффективных методов
расчета напряженно-деформированного состояния трех-
слойных элементов конструкций, а также обобщения
классических теорий с применением уточненных моде-
лей, отражающих поведение современных материалов.

В настоящей работе приводится вариант уравнений
изгиба трехслойных пластин симметричного строения с
изотропными наружными слоями и нелинейно-упругим
по [1] материалом заполнителя; построена компьютер-
ная модель на базе пакета символьных вычислений Maple
(аналитическая модель).

Предложена трехмерная конечно-элементная модель
трехслойной пластинки, на основе которой получены
численные оценки параметров состояния трехслойной
конструкции. На примере задачи осесимметричного
поперечного изгиба трехслойной круглой пластинки
проводится сравнение полученных моделей с известны-
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ми работами [2, 3, 4]. В качестве частного случая решена
задача осесимметричного поперечного изгиба одно-
слойной пластины в линейной и нелинейной постанов-
ке; результаты сравниваются с работами [1, 5].

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Рассмотрим круглую трехслойную пластинку, кото-
рая подвергается воздействию поперечной нагрузки

( )q r , распределеной симметрично относительно оси,
проходящей через центр пластины. Внешние слои плас-
тинки толщиной δ изготовлены из изотропного матери-
ала, подчиняющегося закону Гука. Средний слой плас-
тины толщиной 2h выполнен из нелинейно-упругого по
[1] изотропного материала.

Деформированное состояние пластинки определяет-
ся радиальным перемещением ( )u r  и прогибом ( )w r .

Дифференциальные уравнения равновесия круглой
трехслойной пластины в общем случае произвольной
нагрузки приведены в [5]. Принимая во внимание сим-
метрию деформированного состояния пластины и от-
сутствие угловых перемещений в данной постановке за-
дачи, нелинейные дифференциальные уравнения равно-
весия с переменными коэффициентами имеют вид

11 , 12 , 13 , 14 , 15 ,rrr rr rr r rA w A w A u A w A u+ + + + +

( ) 3 3
16 1( , ,...) 0A u r u w+ + Φ = ,

21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,rrrr rrr rrr rr rrA w A w A u A w A u+ + + + +

( ) 3 3
26 , 27 , 28 2 ( , ,...) 0r rA w A u A u r rq u w+ + + − + Φ = .

Нелинейные члены уравнений (1.4) 3 3
1( , ,...)u wΦ  и

3 3
2 ( , ,...)u wΦ , а также коэффициенты 11A .. 16A , 21A .. 28A

приведены в [6], здесь не приводятся ввиду их громоздкости.

(1)

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-11



76

МАТЕМАТИЧНЕ ТА КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Граничные условия для свободного опирания име-
ют следующий вид [4]:

( ) 0w r = , , , 0rr rw w
r

+ =
μ

, , ( ) 0ru u r
r
μ

+ =  при r R= .

Граничные условия при защемлении на контуре име-
ют следующий вид [4]:

( ) 0w r = , 0,w r = , ( ) 0u r =  при r R= .

Одним из подходов к решению системы нелинейных
уравнений (1) является метод разложения по малому
параметру [1, 7, 8], который позволяет рассматривать не-
линейные задачи как последовательность уточняющих
друг друга решений систем линейных уравнений. В свою
очередь, рассматриваемые системы линейных уравне-
ний в данном случае могут быть сведены к уравнению
Бесселя, решение которого известно [2].

Построение компьютерной модели с помощью па-
кета Maple проводилось в несколько этапов: описание
напряженного состояния пластины; описание деформи-
рованного состояния пластины; получение функциона-
ла энергии; вывод дифференциальных уравнений рав-
новесия на основе принципа Лагранжа аналогично [9].
Приведем команды пакета Maple, описывающие напря-
женное состояние пластины.

Закон Гука для внешних слоев пластины [10]:
sigma[1,r]:=E/(1-mu^2)*(epsilon[1,r]+mu*epsilon[1,phi]);
sigma[1,phi]:=E/(1-mu^2)*(epsilon[1,phi]+mu*epsilon[1,r]);
tau[1,rphi]:=G12*epsilon[1,rphi];
sigma[2,r]:=E/(1-mu^2)*(epsilon[2,r]+mu*epsilon[2,phi]);
sigma[2,phi]:=E/(1-mu^2)*(epsilon[2,phi]+mu*epsilon[2,r]);
tau[2,rphi]:=G12*epsilon[2,rphi];

Закон упругости для среднего слоя [4]:
tau[3,rphi]:=G[3]*gamma1*epsilon[3,rphi];
tau[3,rz]:=G[3]*gamma1*epsilon[3,rz];
tau[3,phiz]:=G[3]*gamma1*epsilon[3,phiz];

sigma[3,r]:=3*K[3]*chi1*epsilon[0]+2*G[3]*gamma1*(epsilon[3,r]-
epsilon[0]);
sigma[3,phi]:=3*K[3]*chi1*epsilon[0]+2*G[3]*gamma1*(epsilon[3,phi]-
epsilon[0]);

Использование системы компьютерной алгебры
Maple существенно упрощает оперирование с громозд-
кими выражениями и позволяет автоматизировать про-
цесс получения дифференциальных уравнений задачи
из основных уравнений теории упругости.

2 КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ
Рассмотрим решение задачи исследования напряжен-

но-деформированного состояния равномерно нагру-
женной круглой трехслойной пластинки в конечно-эле-
ментной постановке. Учитывая симметричность постав-
ленной задачи достаточно исследовать лишь сектор
пластинки (рис. 1), у которого для узлов, соответствую-
щих грани OA, запрещено перемещение в направлении
2, а узлам на гране OB запрещено перемещение в на-

Рис. 1. Геометрическая модель пластинки

Используя аппарат теории R-функций В. Л. Рвачева
[11, 12] геометрическая модель может быть формализо-
вана при помощи выражения

( ) ( ) ( )2 2 2
1 2, , ( ) ,f x y z = r x y x y z h h z− − ∧ ∧ ∧ + + δ ∧ + δ −

где r – радиус пластинки; x, y, z – пространственные ко-

ординаты;  операция 2 2
1 2 1 2 1 2x x x + x x + x∧ ≡ −  –

R-конъюнкция.
Функция ( ), ,f x y z  принимает значения больше нуля

во внутренних точках сектора пластинки, равна нулю на
его границе и меньше нуля во внешних точках (боковые
грани ограничены плоскостями 0x =  и 0y = , нижняя
грань плоскостью 2( )z h= − + δ , а верхняя 1z h= + δ ).
Следовательно, ( ), ,f x y z  может быть использована в ка-
честве предиката (управляющей функции) для автома-
тической генерации системы конечных элементов.

Для обеспечения большей точности моделирования
при построении дискретной модели необходимо учесть
структуру слоев: границы слоев должны аппроксимиро-
ваться границами элементов (т. е. вдоль границы слоя
материала должна проходить граница слоя конечных эле-
ментов). Удовлетворение этого требования совместно с
учетом ограничения на соотношение размеров сторон
при построении сетки шестигранных элементов [13–15]
приводит к относительно большому числу конечных эле-
ментов.  Например , при 0,4r = , 1 2δ δ 0,001= =  и
2 0,016h =  сетка состоит из 102277 узлов и 94032 конечных
элементов. Опытным путем установлено, что если соот-
ношение сторон элементов превышает 10, то вычисли-
тельный процесс дает значительно большую погрешность.

С учетом трехслойности, формула для вычисления
локальной матрицы жесткости [Ke] примет вид

e TK = B DBdxdydz,⎡ ⎤
⎣ ⎦ ∫ ∫ ∫

где

правлении 1. При этом учeт кусочной неоднородности
(слоистости) пластинки приводит к необходимости ис-
следования конструкции в трехмерной постановке.
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где 12E  и 12μ  – модуль упругости и коэффициент Пуас-
сона внешних слоев; E и μ  – модуль упругости и коэф-ф-
фициент Пуассона внутреннего слоя.

Матрица жесткости вычисляется для каждого конеч-
ного элемента и затем производится ее ансамблирова-
ние (суммирование по специальным правилам) в гло-
бальную матрицу жесткости, которая совместно с век-
тором  узловых нагрузок определяет СЛАУ  для
вычисления перемещений в узлах.

При этом найденные перемещения в третьем направ-
лении будут соответствовать прогибам пластинки.
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1
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E
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+
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3 СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОПЕРЕЧНО-
ГО ИЗГИБА КРУГЛЫХ ОДНОСЛОЙНЫХ
ПЛАСТИН

В качестве частного случая рассмотрим поперечный
изгиб круглой однослойной пластины (толщина пластин-
ки 318 10h −= ⋅  м, радиус 0, 4R =  м; модуль сдвига и ко-о-
эффициент Пуассона материала – 48 10G = ⋅  МПа и

0,27μ =  соответственно) и сопоставим полученные
значения с решением Тимошенко [5] для равномерно
нагруженной круглой пластинки. В табл. 1 приводятся
результаты такого сопоставления. Через maxw  обозначен
максимальный прогиб в центре пластины; q  – величи-
на равномерно распределенной поперечной нагрузки.
Модели, используемые при расчетах, обозначены в
табл. 1 следующим образом: 1 – аналитическая модель,
2 – конечно-элементная модель, 3 – модель Тимошенко
круглой однослойной пластины [5].

Из сопоставления значений прогибов в табл. 1 мож-
но сделать вывод о соответствии построенных моделей
решению Тимошенко [5]. Прогибы, полученные по ана-
литической модели, с точностью до шестого знака
после запятой совпадают с прогибами модели Тимошен-
ко. Для свободного опирания отклонения прогибов ко-
нечно-элементной модели от прогибов Тимошенко на-
ходятся в пределах 2,7 %–2,8 %; для защемления – 3,7 %–
3,9 %. Полученные результаты позволяют сделать вывод
об адекватности построенных моделей модели Тимошен-
ко и возможности их применения для дальнейшего ис-
следования прогибов слоистых пластин. Разница числен-
ных значений прогибов конечно-элементной модели и
модели [5] объясняется использованием гипотезы Кирх-
гофа-Лява в модели Тимошенко, в отличие от конечно-
элементной модели.

Рассмотрим задачу изгиба однослойной круглой пла-
стины из нелинейно-упругого материала. Сравним по-
лученные значения с результатами Каудерера [1]. При-
мем следующие параметры пластины: толщина пластин-
ки 318 10h −= ⋅  м, радиус пластинки 0, 4R =  м; модульль

max (0)w w= , 310−  м 

Тип закрепления 
Свободное опирание Защемление 

Модель Модель 

 
q , МПа 

1 2 3 1 2 3 
0,05 0,779 0,800 0,779 0,188 0,195 0,188 
0,07 1,090 1,121 1,090 0,263 0,273 0,263 
0,09 1,402 1,441 1,402 0,338 0,351 0,338 
0,11 1,714 1,761 1,714 0,413 0,429 0,413 

Таблица 1. Изгиб круглой однослойной пластинки в
линейной постановке

×

×

×

×
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сдвига и модуль объемной деформации материала –
42,77 10G = ⋅  МПа, 46 10K = ⋅  МПа, параметр

5
2 3,878 10γ − ⋅=  [1, 16]. Вычисления производятся для слу-
чая защемления контура пластинки. Модели, используе-
мые при расчетах, обозначены в табл. 2 следующим обра-
зом: 1 – аналитическая модель, 2 – решение Каудерера [1].

max (0)w w= , 310−  м 

Модель 
q , 

МПа 
1 2 

0,05 0,529 0,523 
0,07 0,756 0,740 
0,09 1,000 0,977 
0,11 1,275 1,329 

Таблица 2. Изгиб круглой однослойной пластинки в
нелинейной постановке

При вычислении значений прогибов табл. 2 учитыва-
лись три приближения в разложении по методу малого
параметра.

Как видно из табл. 2, отклонения значений прогибов
аналитической модели от прогибов [1] находятся в пре-
делах 1 %–4 %, что говорит о возможности применения
аналитической модели для решения нелинейных задач
теории пластин.

4 СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОПЕРЕЧНО-
ГО ИЗГИБА КРУГЛЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ
ПЛАСТИН

Поскольку нулевое приближение дает наиболее су-
щественный вклад в разложение искомых перемещений
по малому параметру, исследуем далее задачу о попе-
речном изгибе круглой трехслойной пластины в линей-
ной постановке и проведем сравнительный анализ по-
лученных решений с известными результатами.

Рассмотрим поперечный изгиб круглой трехслойной
пластины со следующими параметрами: толщина сред-
него слоя 32 16 10h −= ⋅  м, толщина внешних слоев

31 10−δ = ⋅  м, радиус пластинки 0, 4R =  м; модуль сдвига
и коэффициент Пуассона внешних слоев – 48 10G = ⋅  МПа

max (0)w w= , 310−  м 

Тип закрепления 

Свободное опирание Защемление 

Модель Модель 

 

q , МПа 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 

0,05 1,606 1,449 1,430 2,621 0,388 0,357 0,348 0,635 0,291 

0,07 2,248 2,029 2,001 3,670 0,543 0,499 0,487 0,889 0,407 

0,09 2,891 2,609 2,573 4,718 0,698 0,642 0,626 1,142 0,523 

0,11 3,533 3,188 3,145 5,767 0,853 0,784 0,765 1,396 0,639 

и 0, 27μ =  соответственно, модуль сдвига и модуль объем-
ной деформации заполнителя – 42,77 10G = ⋅  МПа,

46 10K = ⋅  МПа. Тангенциальные напряжения изменяют-
ся линейно по толщине среднего слоя.

В табл. 3 приводятся значения максимального проги-
ба в центре пластины в линейной постановке при различ-
ных граничных условиях. Значения максимального про-
гиба в центре пластинки, полученные из работ [2–4], со-
поставляются со значениями прогибов полученными из
решения уравнений (1) и прогибами конечно-элемент-
ной модели. Модели, используемые при расчетах, обо-
значены в табл. 3 следующим образом: 1 – аналитическая
модель, 2 – конечно-элементная модель; 3 – модель
И. А. Михайлова [3], 4 – модель А.П. Прусакова [4],
5 – модель А. Г. Горшкова и др. [2].

Из сравнения полученных значений максимальных
прогибов приведенных в табл. 3 можно сделать вывод о
соответствии результатов полученных на основе постро-
енных в работе аналитической и конечно-элементной
моделей результатам известных моделей [2–4]. В силу раз-
личных упрощающих гипотез значения прогибов табл. 3
можно рассматривать как разные оценки области точно-
го решения. Наблюдаются следующие значения отклоне-
ний рассматриваемых моделей: аналитическая модель и
конечно-элементная модель – 8 % –11 %; модель
И. А. Михайлова [3] – 1 %–45 %; модель А. П. Прусакова –
30 %–80 %; модель А. Г. Горшкова [2] – 16%–55% для
случая защемления.

На рис. 2 приведены прогибы срединной плоскости
трехслойной пластинки для случая свободного опира-
ния (рис. 2, а) и для случая защемления на контуре
(рис. 2, б); значение нагрузки принимается 0,11q =  МПа.

Отклонения табл. 3 объясняются тем, что при пост-
роении аналитической модели и моделей [2–4] приме-
нялись различные упрощающие гипотезы и как след-
ствие, в тензорах напряжений и деформаций учитыва-
лось различное количество компонент. Так,  при
построении конечно-элементной модели учитывались
все компоненты тензора напряжений и тензора дефор-
маций (трехмерная постановка задачи), а в аналитичес-
кой модели – в зависимости от слоя от (трех до пяти).

Таблица 3. Изгиб трехслойной круглой пластинки в линейной постановке
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а) б)

 – аналитическая модель,  – конечно-элементная модель,  – модель Михайлова, а,  – модель

Прусакова,   – модель Горшковаа
Рис. 2. Прогиб срединной плоскости в случае распределенной нагрузки

ВЫВОДЫ

Разработана компьютерная модель на базе нового ва-
рианта дифференциальных уравнений равновесия круг-
лых трехслойных пластин. Пластины считаются симмет-
ричными по толщине с изотропными наружными слоя-
ми и нелинейно-упругим по [1] материалом заполнителя.
Построена трехмерная конечно-элементная модель.

В качестве примера рассмотрена задача осесиммет-
ричного поперечного изгиба однослойной круглой пла-
стинки в линейной и нелинейной постановке. Также рас-
смотрена задача осесимметричного поперечного изги-
ба трехслойной круглой пластинки в линейно-упругой
постановке.

Отметим, что приведенные в табл. 3 модели исполь-
зуют различные упрощающие гипотезы, чем обуслов-
ливается разница полученных значений прогибов. Так,
при построении конечно-элементной модели использо-
валась трехмерная постановка задачи. В модели
А. Г. Горшкова [2] и И. А. Михайлова [3] для внешних
слоев принимается гипотеза Кирхгофа-Лява, для запол-
нителя же принимаются различные гипотезы о распре-
делении тангенциальных напряжений по толщине слоя.
Существенные отклонения результатов расчетов по урав-
нениям модели А. П. Прусакова [4] объясняются тем,
что здесь заполнитель считается легким, в отличие от
других вышеупомянутых моделей.

Сравнение полученных значений прогибов на осно-
ве аналитической и конечно-элементной моделей с ра-
ботами [1–5] свидетельствует об адекватности постро-
енных моделей и возможности решения на их основе
более широкого класса задач статики и динамики трех-
слойных пластин.

На основе аналитической модели могут быть полу-
чены компактные расчетные формулы для применения
в инженерной практике. В дальнейшем, при решении
систем дифференциальных уравнений первого и после-
дующего приближений разложения по малому парамет-
ру, становится возможным учет влияния нелинейной
упругости материала заполнителя на деформированное
состояние трехслойной пластинки.

Недостатком трехмерной конечно-элементной моде-
ли является требование относительно большого объема
вычислений, по сравнению с приведенными аналити-
ческими моделями. Однако такой подход может исполь-
зоваться для расчета многослойных пластин нестандарт-
ной формы и для проверки моделей использующих уп-
рощающие гипотезы. Сравнение результатов
аналитических решений с численными позволяет делать
заключение о правильности выбранных гипотез.

Перспективы дальнейшего исследования связаны с
рассмотрением задач нелинейной устойчивости и дина-
мики трехслойных элементов конструкций, а также со-
зданием гибридных аналитико-вычислительных подходов
на базе конечных элементов.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИГИНУ КРУГЛОЇ ТРИШАРОВОЇ ПЛАСТИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ

АНАЛІТИЧНОГО ТА ЧИСЕЛЬНОГО ПІДХОДІВ
Запропоновано рівняння вигину тришарових круглих пластин симетричної будови з ізотропними зовнішніми шарами і

нелінійно-пружним заповнювачем. На основі отриманих рівнянь розроблено комп’ютерну модель у системі Maple. Побудована
тривимірна скінченно-елементна модель круглої тришарової пластинки. В якості прикладу, розглянуто задачу вісісиметричного
поперечного вигину тришарової круглої пластинки в лінійній постановці, а також задача вісісиметричного поперечного вигину
одношарової пластини в лінійній і нелінійній постановці.

Ключові слова: комп’ютерне моделювання, кругла тришарова пластина, аналітичний розв’язок, метод скінченних еле-
ментів.

Kudin A. V.1, Choporov S. V.2
1Assistant Professor, Zaporizhzhya National University, Ukraine
2Ph.D., Associate professor, Zaporizhzhya National University, Ukraine
COMPUTER SIMULATION OF BENDING CIRCULAR SANDWICH PLATES USING ANALYTICAL AND NUMERICAL

APPROACHES
The paper describes equations of circular symmetrical sandwich plates bending for plates with isotropic outer layers and nonlinear

elastic filler. Two computer models of circular sandwich plates are proposed: 1) analytical model on the basis of Maple CAS, 2) three-
dimensional FEM-model. We compare results of analytical model with results of numerical simulation using two problems: 1) the
problem of axisymmetric transverse bending of a sandwich plate, 2) the problem of axisymmetric transverse bending of a single-layer
plate with linear and nonlinear formulation.

The first section of the article describes basic differential equations and analytical model constructing method. FEM-model is
described in the second section. Numerical results of computer simulation are showed in the last section of the article.

Keywords: computer simulation, sandwich symmetrical plate, circular plate, nonlinear-elastic core, axisymmetric bending, FEM-
model.
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ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ГРАНИЦЫ ТРЕХМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ, ЗАДАННЫХ С ПОМОЩЬЮ

R-ФУНКЦИЙ
В статье рассматривается актуальная проблема автоматизации конечно-элементного

разбиения поверхности геометрических объектов, заданных в виде неявных функций
В.Л. Рвачева. Описаны подходы, которые позволяют повысить качество элементов сетки,
полученной с использованием известных методов. Работа методов опирается на
минимизацию  отклонений между дифференциальными характеристиками
функционального описания и дискретного представления границы геометрических
объектов.

 Ключевые слова: R-функция, визуализация, геометрическая модель, дискретная
модель, метод конечных элементов.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Визуализация с применением вычислительной тех-

ники, определение напряженно-деформированного со-
стояния деталей и узлов механизмов с использованием
вычислительных методов (метод конечных элементов,
метод граничных элементов, метод конечных разностей)
требуют наличия методов формального описания ин-
женерных конструкций, а также их автоматического раз-
биения на конечные элементы определенной формы [1].
Одним из перспективных методов описания конструк-
ций или геометрических объектов является использова-
ние аналитических функций В. Л. Рвачева. Такое описа-
ние является весьма компактным и не имеет никаких те-
оритических ограничений для построения объектов
произвольной сложности.

Автоматизация разбиения поверхности геометричес-
кого объекта на конечные элементы, особенно в случае
ее функционального задания, – сложная и не имеющая
однозначного решения задача [2].

Таким образом, дискретизация границы геометри-
ческих объектов, заданных с использованием аналити-
ческих функций, является актуальной задачей, решение
которой весьма интересно с практической точки зрения.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ
Построение сетки или триангуляция заданного набо-

ра точек на плоскости хорошо изучена [3–6]. Кроме ра-
бот, посвященных построению триангуляции, существует
ряд методов, направленных на автоматическую оптими-
зацию существующей триангуляции, которая основана
на изменении связей между узлами сетки, добавлении и
изменении положения узлов [7–10]. Большинство мето-
дов построения и оптимизации триангуляции разрабо-
тано для плоскости, но могут быть обобщены до про-
странственного случая [2].

Возможности и перспективы описания границы гео-
метрического объекта с использованием R-функций
представлены в работах научной школы академика
В.Л. Рвачева [11, 12].

Для построения дискретных геометрических моделей,
заданных в неявном виде, существует ряд  методов: ме-
тоды исчерпывания, методы продолжения, методы ре-
курсивного деления [13–15]. Анализ этих методов пока-
зывает, что задача имеет несколько решений, которые
хорошо работают в случае гладкой границы геометри-
ческого объекта. Основной проблемой, особенно в слу-
чае функционально заданной границы, является правиль-
ность расположения дискретных элементов в областях
имеющих геометрические особенности. Выявление осо-
бенностей и оптимизация сетки в таких областях может
качественно улучшить результаты вычислительных экс-
периментов и ощутимо повысить результаты компью-
терной визуализации.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Пусть x – произвольная точка в двухмерном или в

трехмерном пространстве и 0)( =xF  – уравнение, мно-
жество решений которого определяет поверхности гео-
метрического объекта. Следовательно, произвольный
геометрический объект Ω может быть определен в виде

}.0)(:{ ==Ω∂ xFx (1)

Основной трудностью практического применения
функционального подхода является сложность построе-
ния первоначального множества опорных узлов, лежа-
щих на границе или поверхности геометрического объек-
та, представленного в виде (1). Эта задача равносильна
поиску корней нелинейного уравнения 0)( =xF .

Набор точек на плоскости или поверхности, соеди-
ненных непересекающимися симплексами, образует
конечно-элементную сетку на основе треугольных эле-
ментов. Пусть },,...,,{ 120 −= nxxxP  3,2, =∈ dEx d

i  – на-
бор таких точек, тогда триангуляция М набора точек P,
состоящего из n элементов, является совокупностью трех
множеств:

– множество номеров  узлов  сетки
},...,,{ 120 −= nvvvV ;

© Лисняк А. А., 2014

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-12



           83

ISSN 1607-3274.    Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2014. № 1

– множество ребер },,...,,{ 110 −= meeeE  где ),( lji vve =
упорядоченная пара  номеров  узлов,  такая что

VvVvvv ljlj ∈∈< ,, ;
– множество треугольников },...,,{ 110 −= ktttT , где

),,,( hgji vvvt =  – упорядоченная тройка несовпадающих
номеров узлов ,  такая что ),,min( hgjj vvvv =  и

),,(),,( ghjhgj vvvvvv ≠ .
Следовательно, дискретное представление на базе

треугольных элементов  для произвольного объекта Ω
может быть представлено объединением трех множеств

},,{)( TEVPM =  . (2)

ДИСКРЕТИЗАЦИИ ГРАНЦЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Пусть MC  – оператор получения конечно-элемент-
ной сетки на основе метода марширующих кубов [13,
14], тогда сетка в виде (2) для геометрического объекта

Ω∂ , заданного в виде (1), будет иметь вид

),,( vCMCM εΔ= (3)

где CΔ  – линейный размер шаблона, который должен
быть меньше любой геометрической особенности гео-
метрического объекта Ω∂ ; vε  – точность поиска узлов
на поверхности Ω∂ .

Конечно-элементную сетку в виде (3) можно с успе-
хом использовать для предварительной визуализации
трехмерных геометрических объектов (рис. 1), однако
можно выделить ряд недостатков такой сетки:

– наблюдается потеря участков границы, которые
соответствуют геометрическим особенностям (изломы,
углы, пики) (рис. 1, в);

– элементы сетки обладают плохой формой (много
«тонких» и «вытянутых» элементов) (рис. 1, б);

– отсутствуют зависимость густоты сетки от кривиз-
ны поверхности.

Для улучшения сетки можно применять методы, ос-
нованные на приведении в соответствие нормалей эле-
ментов сетки и нормалей к границе геометрического
объекта, а также локальные преобразование самих эле-
ментов сетки.

Рис. 1. Конечно-элементная сетка геометрического объекта
а) б) в)

Так отклонение между нормалью треугольника t  сет-
ки и нормалью к границе Ω∂  в центре данного треу-
гольника имеет вид

( ) ,)()(1

,
||)(||

)()(

2tmtn

cF
cFtm

⋅−=ε

Δ
Δ

=

(4)

где c – центр тяжести треугольника t ; )(tn  – нормаль к
треугольнику t .

Тогда среднеквадратичное отклонение для всех треу-
гольников сетки можно записать в виде

( )( )∑∑ ∈
∈

⋅−=ε
Tt

Tt

n tmtntA
tA

2)()(1)(
)(

1
,  (5)

где )(tA – площадь треугольника t .
Если значение оценки (5) больше определенной ве-

личины, то положение узлов сетки, расположенных на
поверхности геометрического объекта, необходимо скор-
ректировать на величину

( )[ ] ,)()()(
)(

1

)(
)(

∑∑ Β∈
Β∈

⋅⋅=Δ
pt

pt

tmtmpctA
tA

p (6)

где pc  – вектор от узла к центру тяжести треугольника;
)( pΒ  – множество треугольников, которым принадле-

жит узел p.
Таким образом, получим оператор преобразования

вида

.,:)( PppppPN ∈Δ+←′ (7)

Подобно оператору, который корректирует положение
узлов сетки, оценивая разность нормалей к элементам сет-
ки и к поверхности Ω∂ , можно использовать другой опе-
ратор коррекции, основанный на минимизации суммы
квадратов расстояний от узла до касательных плоскостей,
проведенных к соседним узлам двойственной сетки.
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Двойственной, как правило, называют сетку, образо-
ванную путем соединения всех узлов, полученных про-
ецированием центров тяжести треугольников исходной
сетки на поверхность Ω∂  (рис. 2). Для каждого узла p
исходной сетки, двойственная сетки может быть получе-
на путем соединения некоторого множества )( pD  узлов
двойственной сетки, которые получены из центров тя-
жести смежных с узлом p  треугольников (рис. 2, б, г).
Следовательно, множество )( pD  имеет вид

( ){ },)(,:)( )( ptcprojxxpD t
tn Β∈== Ω∂

где )( pΒ  – множество смежных с узлом p треугольни-

ков; tc  – центр тяжести треугольника t ; )()(
t

tn cproj Ω∂  –
проекция tc  в направлении вектора нормали к треуголь-
нику )(tn  на поверхность Ω∂ .

Для каждого узла двойственной сетки можно постро-
ить касательную плоскость, уравнение которой имеет вид

,
)(
)()(
||pF||

pFpm
Δ
Δ

=

.0)()()( =−⋅= pxpmpl (8)

Пересечение полученных таким образом плоскостей
дает некоторую сетку, которая является касательной и в
некоторых случаях более качественно аппроксимирует
участки границы, в которых существуют геометричес-
кие особенности.

Расстояние от произвольной точки до плоскости мо-
жет быть получено путем подстановки ее координат в
уравнение плоскости вида (8). Следовательно, для произ-
вольного узла Px ∈  исходной сетки в виде (2) можно
определить среднеквадратическое отклонение от каса-
тельной сетки в следующем виде

( ) .)()()(
1

)(

2∑
−

∈
τ −⋅=ε

k

pDp
pxpmx (9)

Заранее определив пороговое значение среднеквад-
ратического отклонения вида (9), получим множество
узлов, положение которых необходимо скорректировать.
Для вычисления оптимального положения узла из опре-

Рис. 2. Сетка на основе треугольных элементов и двойственная к ней сетка

а) б) в)

деленного множества необходимо решить систему линей-
ных алгебраических уравнений третьего порядка в виде

.0)(
=

ετ
dx

xd
(10)

Таким образом, если ),,()( 321 xxxpx =  – решение
системы линейных алгебраических уравнений (10) для
узла сетки p, то можем получить новый оператор кор-
ректировки положения узлов сетки M  в виде

,,:)(1 PppppPN ∈Δ+←′ (11)

где ppxp −=Δ )( .
На практике оператор вида (11), как правило, за одну

итерацию определяет оптимальное положение узлов
сетки (рис. 3, а, б).

а)

б)
Рис. 3. Применение оператора корректировки узлов сетки
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В некоторых случаях оператор может выполнять оши-
бочную корректировку положения узлов, порождая, та-
ким образом, вырожденные элементы и геометричес-
кие особенности, которых нет на исходной поверхности

Ω∂ . Причиной таких ошибок, как правило, является пло-
хое качество аппроксимации конечных элементов исход-
ной сетки и накопительные вычислительные погрешно-
сти. Поэтому оператор вида (11) применяется не как са-
мостоятельное преобразование, а как один из этапов
комплекса преобразований, в который, помимо опера-
тора (7), могут входить такие операции как сгущение сет-
ки, удаление вырожденных элементов, проецирование и
сглаживание узлов.

Операцию сглаживания всех без исключения узлов
сетки M  можно использовать как процедуру подготов-
ки сетки для работы других операторов. Оператор сгла-
живания для всех узлов сетки может быть записан в сле-
дующем виде

PppuppPRall ∈Δ+←′ ),(:)( , (12)

где )( puΔ  – величина смещения узла, полученная на
основе сглаживания.

Если )( pB  – множество узлов смежных с p , а n – его
мощность, то смешение узла на основе сглаживания
Лапласа имеет вид

∑
∈

−=
)(

.1)(
pBq

pq
n

pU (13)

Для каждого узла сетки M , используя связи с сосед-
ними узлами, не сложно определить приближенные зна-
чения геометрических характеристик границы объекта,
такие как нормаль, касательная плоскость, параметры
кривизны. Таким образом, для каждого узла сетки мож-
но определить множество )(PC  в виде

( ){ },:|)(|),()( 21 PppkpkPC ∈= (14)

а также множество )(PG  – модулей гауссовой кривизны
в виде

{ }.|:)(|)( PppkPG G ∈= (15)

Множества )(PC  и )(PG  приближенно определяют
основные параметры кривизны поверхности во всех гра-
ничных узлах сетки, на основе которых можем разделить
множество всех узлов сетки на три составляющих:

– множество узлов, которые являются вершинами
cornerP ;

– множество узлов, которые принадлежат ребрам
edgeP ;

– множество обычных узлов regularP .
При этом cornerPp ∈  будут соответствовать наиболь-

шие значения из множества )(PG , которые можно за-
писать в следующем виде:
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где PppkGcorner ∈=μ |),)(max(|0  – начальное положе-
ние главных точек множества угловых узлов;

PppkGnoncorner ∈=μ |),)(min(|0  – начальное положе-
ние главных точек множества узлов.

Для множества узлов, которому принадлежат узлы
ребер, характерным является большое значение макси-
мальной кривизны и, в то же время, малое значение ми-
нимальной. Если считать пары множества )(PC  точка-
ми двухмерного пространства, то формально можем
записать множество edgeP  в следующем виде:
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где ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=μ

∈∈
|))((|min)),((max 21

0 pkpk
PpPp

edge  – начальное по-

ложение главной точки множества узлов, которые обра-

зуют ребра; ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=μ

∈∈
|))((|min)),((min 21

0 pkpk
PpPp

nonedge  – на-

чальное положение главной точки множества узлов, ко-
торые не образуют ребра.

Исходя из полученных множеств особых точек, мно-
жество обычных узлов  будет иметь вид

.nonedgenoncornerregular PPP ∪=
Практический пример выделения на сетке особых

точек и связанных с ними ребер представлен на рис. 4.
Для различных участков границы геометрического

объекта возможно применения различных методов оп-
тимизации. Для сглаживания регулярных узлов сетки
можно применять оператор сглаживания в виде

regularregular ppuppPR P),(:)( ∈Δ+←′ , (18)

где значение )( puΔ  аналогично выражению (12).
Очевидно, что множество узлов вершин сетки име-

ют фиксированное положение. Для выполнения сглажи-
вания множества узлов, которые принадлежат ребрам
геометрического объекта, рассмотрим локальный учас-
ток границы образованный узлом edgePp ∈  и парой
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соседних с ним узлов edgeji Ppp ∈, . Тройка выбранных
узлов аппроксимирует некоторый участок кривой в про-
странстве, поэтому коррекция положения узла p должна
зависеть только от соседних узлов edgeji Ppp ∈, , нормали
к кривой )(2 pn  и касательного вектора )( pτ  (рис. 5, а, б).

Пусть новое положение p′ узла p будет располагать-
ся в середине отрезка ji pp . Если тройка узлов аппрокси-
мирует прямой участок границы, то положение p′  оп-
ределенно правильно, иначе необходимо скорректиро-
вать его положение на величину )()( 2 pnpp ⋅−′  в
направлении вектора )(2 pn . Таким образом, можем за-
писать смещение узла )( puΔ  в виде
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где c  – постоянная из промежутка ]1;0[ .

а) б) в)
Рис. 4. Определение особых точек и ребер

а) б)

Рис. 5. Смещение узлов на границе геометрического объекта

Следовательно, оператор сглаживания узлов распо-
ложенных на ребрах будет иметь вид

edgeedge PppuppPR ∈Δ+←′ ),(:)( , (20)

где )( puΔ  определяется согласно выражению (19).
Также качество аппроксимации поверхности трехмер-

ного геометрического объекта может быть улучшено пу-
тем добавления в сетку новых узлов. Множество новых
узлов может быть получено на основе количества точек
на радиус кривизны поверхности или на основе макси-
мального расстоянии от ребра до границы объекта.

В качестве примера практического применения рас-
смотрим геометрический объект (куб с парой цилинд-
рических отверстий (рис. 6)), для которого применим
описанные операторы преобразования (7), (11), (18), (20)
(рис. 6, б), а также сгущение сетки на основе кривизны
поверхности (рис. 6, в).

Рис. 6. Оптимизация сетки на границе геометрического объекта
а) б) в)
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ВЫВОДЫ

Таким образом, в работе представлен подход, позво-
ляющий автоматически строить дискретные модели гео-
метрических объектов, представленных функционально.
Предложены подходы к оптимизации дискретных моде-
лей на базе треугольных конечных элементов, основан-
ные на локальном преобразовании элементов сетки, ко-
торое стремится аппроксимировать особые точки объек-
та, опираясь на анализ дифференциальных характеристик
его границы. В результате применения таких подходов
может быть получена дискретная модель с неравномер-
ной сеткой на основе треугольных элементов, которая
сгущается в областях с наибольшей кривизной.
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ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ГРАНИЦІ ТРИВИМІРНИХ МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ЗА ДОПО-

МОГОЮ R-ФУНКЦІЙ
У статті розглядається актуальна проблема автоматизації скінченно-елементного розбиття поверхні геометричних об’єктів

заданих у вигляді неявних функцій В. Л. Рвачева. Описано підходи, які дозволяють підвищити якість елементів сітки, отриманої
з використанням відомих методів. Робота методів базується на мінімізацію відхилень між диференціальними характеристиками
функціонального опису та дискретного представлення границі геометричних об’єктів.

Ключові слова: R-функція, візуалізація , геометрична модель, дискретна модель, метод скінченних елементів.
Lisnyak А. A.
Ph. D., Zaporozhe national university, Ukraine
SURFACE DISCRETIZATION OF R-FUNCTIONS DEFINED GEOMETRICAL OBJECTS
This article describes actual problem of an automatic generation of finite elements for complex geometrical objects defined by implicit

R-functions of V. L. Rvachev. Rvachev’s approach of geometrical objects description is universal. R-functions allow create models of
complex solids in constructive manner.

Author describes functional approach for modeling of solids and methods of surface meshing in the first section of the article. This
section also contains mathematical model of the surface finite elements mesh.

Section II describes approaches for the surface mesh optimization. Author describes new some functions of quality of the mesh.
Proposed approaches based on minimization of deviation between functional and mesh representations of geometrical objects.

Proposed approaches allow define regular and irregular elements of the mesh for local refinement of the mesh.
Author uses differential characteristics of the mesh for the non-uniform mesh generation. Surface curvature used for control of the

non-uniform mesh generation.
Keywords: R-function, visualization, geometrical model, mesh, finite elements.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ВЫБОРА
РЕКЛАМНОЙ СЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ

В статье описан метод, позволяющий упростить процесс принятия решений при выборе
рекламной сети в Интернете. Предложен вариант решения проблемы с использованием
метода анализа иерархий (МАИ). Данный метод позволяет рассчитать наиболее
показательный суммарный критерий, который использует суммирование значений каждой
альтернативы по всем критериям с учетом важности каждого критерия для пользователя.
Благодаря этому анализ с использованием МАИ значительно упрощает процесс принятия
решения в задаче выбора рекламной сети.
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ВВЕДЕНИЕ

Интернет-реклама останется самым динамично раз-
вивающимся сегментом во многом благодаря росту соц-
сетей и развитию онлайн-видео. По прогнозу экспертов
глобальный сегмент вырос в 2013 году на 14,6 %. Это
обусловлено более высокой эффективностью, относи-
тельной дешевизной и легкостью проведения рекламной
кампании по сравнению с рекламой в традиционных
средствах массовой информации. Сотрудники Forrester
Research прогнозируют, что к 2016 году рекламодатели
потратят в Интернете почти 77 миллиардов долларов, что
составит 35 % от общего рекламного бюджета [1].

К особенностям интернет-рекламы относятся:
 – интерактивность;
 – активность интернет-пользователей;
 – регистрируемость;
 – двухуровневое воздействие;
 – возможности фокусировок [2].
В Интернете большую популярность получили рек-

ламные сети, включающие в себя сотни сайтов по раз-
личным тематикам, наиболее крупные из которых
Adsmart Network, DoubleClick, Burst, Flycast Network [3].

Решение задачи о выборе рекламной сети зависит от
ряда критериев, т.е. задача выбора рекламной сети явля-
ется многокритериальной. В условиях ограниченного и
сравнительно небольшого количества критериев выбо-
ра и альтернативных вариантов рекламных сетей наибо-
лее простой и удобной формализацией принятия мно-
гокритериального решения может являться метод ана-
лиза иерархии (МАИ) Томаса Саати [4].

1 ФОРМАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ВЫБОРА
РЕКЛАМНОЙ СЕТИ

Метод анализа иерархий – методологическая основа
для решения задач выбора альтернатив посредством их
многокритериального рейтингования.

Основное применение метода – поддержка приня-
тия решений посредством иерархической композиции
задачи и рейтингования альтернативных решений.

МАИ представляется более обоснованным путем
решения многокритериальных задач в сложной обста-
новке с иерархическими структурами, включающими
как осязаемые, так и неосязаемые факторы, чем подход,
основанный на линейной логике. Оценка вариантов ре-
шений с использованием МАИ осуществляется как на
основе объективной, так и субъективной исходной ин-
формации. Суть метода заключается в определении соб-
ственного вектора с наибольшим собственным значе-
нием на основе попарного сравнения исследуемых ха-
рактеристик [5, 6].

Порядок применения метода анализа иерархий для
выбора рекламной сети состоит в следующем:

–  определение оценочных критериев для выбора рек-
ламной сети;

–  построение качественной модели проблемы в виде
иерархии, включающей цель, альтернативные варианты
достижения цели и критерии для оценки качества аль-
тернатив;

–  формирование матриц парных сравнений для всех
уровней иерархии: матриц парных сравнений критери-
ев одного уровня между собой, критериев нижнего уров-
ня относительно критериев высшего уровня и альтерна-
тив относительно критериев;

–  вычисление векторов локальных приоритетов для
каждой матрицы парных сравнений;

– оценка степени согласованности матриц парных
сравнений;

– определение локальных приоритетов альтернатив
по критериям;

– синтез глобальных приоритетов альтернатив путем
линейной свертки приоритетов элементов на иерархии
и принятие решения на основе полученных результатов.

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-13
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2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО МАИ

Применение метода анализа иерархий для выбора
рекламной сети можно рассмотреть на примере [7].
Продовольственная компания планирует использовать
интернет-рекламу, а следовательно заинтересована в
выборе наиболее подходящей рекламной сети. Реклам-
ный бюджет компании – около 80 млн. $ в год, из которых
5 % выделены на интернет-маркетинг.

Компания организовала команду для принятия реше-
ния, в которую вошли коммерческий директор, агент по
сбыту и бренд-менеджер. Задача команды – выбрать рек-
ламную сеть. Компания просит четыре главные реклам-
ные сети подготовить бизнес-планы электронной ком-
мерции, которые соответствовали бы маркетинговым
целям компании и сосредотачивались на целевых потре-
бителях.

Четыре рекламные сети были обозначены как компа-
нии A, B, C и D.

Этап 1: Определение оценочных критериев.
Для определения оценочных критериев использует-

ся метод номинальной группы [8]. 14 экспертов (пятеро
из интернет-рекламодателей, пятеро из рекламных
агентств и четверо из компаний, занимающихся элект-
ронной торговлей) задействованы в выборе 7 критериев
и 14 подкритериев, приведенных в табл. 1.

МАИ позволяет лицу, принимающему решение
(ЛПР) использовать как количественные, так и качествен-
ные критерии одновременно. Данное исследование
включает 6 объективных и 14 субъективных подкритери-
ев. Данные для 6 объективных критериев приведены в
табл. 2.

Этап 2: Построение иерархической структуры про-
блемы.

Проблема выбора рекламной сети разбита на 4 уров-
ня: достижение конечной цели, 7 оценочных критериев,
19 подкритериев и 4 альтернативы. Иерархическая струк-
тура проблемы представлена на рис. 1.

Таблица 1. Основные критерии выбора рекламной сети и подкритерии, раскрывающие содержание основных критериев

Критерий Подкритерии Описание 
Уровень информированности 
общественности о сайтах 

Отражает общее количество людей, которые знают 
(слышали) о существовании сайтов данной сети 

Число пользователей сайтов Общее количество уникальных пользовалелей 
Уровень посещаемости сайтов Размер аудитории ресурса 

Качество интернет-
медиа 

Профессиональный характер 
контента сайтов Оценка специализированности контента сайта 

Число категорий сайтов Тематика смежных сайтов (финансовый, сайт 
электронной торговли, развлекательный, медицинский) 

Количество сайтов Общее количество сайтов сети Масштаб бизнеса 

Является ли компания глобальной География пользователей 

Рекламные тарифы  Оцененные показателем стоимости миллиона показов 
(баннера) 

Таргетинг Возможности фокусировок 

Манера подачи рекламы Способность обеспечить постоянную подачу и 
своевременное обновление рекламных сообщений 

Мониторинг рекламного эффекта 
Способность обеспечить точную статистику по 
впечатлениям от рекламы, откликам баннера и 
слежению за профилем пользователя 

Своевременность отчетов по 
интернет-рекламе 

Показывает скорость, с которой обновляются 
аналитические отчеты 

Рекламный 
менеджмент и 
манера подачи 
материала 

Дружественность отчетов 
Способность облегчить рекламодателям выполнение 
независимых перекрестных анализов и изменение 
формата отчетов 

Отклик баннера Отношение количества кликов по активной ссылке к 
количеству показов ссылки Творческий подход Расположение элементов на 

рекламном объявлении 
Определяет, что привлекает рекламодателей: 
визуальный эффект от рекламы или рекламный текст 

Возможность маркетинговых 
исследований 

Способность анализировать рынок и поведение целевых 
потребителей 

Возможность медиапланирования Отражает способность модифицировать в соответствии 
с требованиями рекламодателя медиаплан и покупки 

Интегрированное 
маркетинговое 
планирование 

Возможность разработки 
рекламной кампании 

Показывает способность разрабатывать притягательные 
для целевой аудитории кампании электронной торговли 

Согласованность действий 
персонала 

Гибкость и согласованность действий творческого 
коллектива и сетевых техников Качество услуг 

Профессионализм Профессиональный уровень группы управления 
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Этап 3: Формирование матриц парных сравнений.
Данный этап включает два шага. На первом шаге про-

изводится отбор двадцати респондентов из числа интер-
нет-рекламодателей, которые соответствуют следующим
качествам:

– имеют опыт принятия решений в вопросах реклам-
ных сетей;

– в настоящее время работают агентами по сбыту,
бренд-менеджерами или менеджерами по рекламе.

Каждый респондент выполнил попарное сравнение
важности основных критериев относительно цели и под-
критериев относительно основных критериев (табл. 3, 4).

№ Подкритерий Компания A Компания B Компания C Компания D 

1 Количество пользователей сайтов 
(выраженное в 10 000 человек) 43 38 35 32 

2 Месячный трафик сайтов 
(выраженный в 10 000 человек) 450 448 431 398 

3 Число категорий сайтов 6 6 9 6 
4 Количество сайтов 51 48 50 31 
5 Коэффициент кликов (отклик баннера) 0,3 0,35 0,32 0,25 

6 Стоимость миллиона показов (баннера) 
(выраженная в млн. NT$) 107 173 150 166 

Таблица 2. Данные для 6 объективных критериев

Рис. 1. Иерархическая структура проблемы

На втором шаге каждое ЛПР выполнило попарное
сравнение четырех альтернатив относительно 14 субъек-
тивных критериев (табл. 5).

Относительные оценки, предоставленные двадцатью
респондентами и тремя ЛПР, были объединены с помо-
щью метода среднего геометрического.

Этап 4: Получение векторов локальных приоритетов.
Для каждой из полученных матриц формируется вектор

локальных приоритетов. Для этого необходимо произвести
свертку каждой матрицы попарных сравнений в вектор, за-
тем любым из известных способов нормировать получен-
ные векторы и перемножить матрицы попарных сравнений
на соответствующие им нормированные векторы.
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Таблица 3. Матрица парных сравнений основных критериев

Таблица 4. Матрица парных сравнений подкритериев относительно критериев

Этап 5: Оценка степени согласованности матриц
парных сравнений.

На каждом уровне иерархии необходимо определить
степень согласованности матриц парных сравнений.

Отношения согласованности, вычисленные для всех
матриц попарных сравнений, оказались меньшими 0,1,
что свидетельствует о согласованности суждений двад-
цати экспертов и трех ЛПР.

  
Качество 
интернет-
медиа 

Масштаб 
бизнеса Управление Творческий

подход 

Интегрированное
маркетинговое 
планирование 

Качество 
обслуживания 

Реклам-
ные 

тарифы 

Качество 
интернет-медиа 1,000 4,427 2,537 2,954 2,371 1,719 2,290 

Масштаб 
бизнеса 0,226 1,000 0,351 0,394 0,306 0,267 0,316 

Управление 0,394 2,849 1,000 1,125 0,803 0,654 1,000 

Творческий 
подход 0,339 2,538 0,889 1,000 0,803 0,582 0,889 

Интегриро-
ванное 

маркетинговое 
планирование 

0,422 3,268 1,245 1,245 1,000 0,644 1,246 

Качество 
обслуживания 0,582 3,745 1,529 1,718 1,553 1,000 1,719 

Рекламные 
тарифы 0,437 3,165 1,000 1,125 0,803 0,582 1,000 

 

Качество интернет-медиа  Творческий подход 

 Узнавае- 
мость 

Пользова-
тели 

Посеща-
емость Контент   Отклик 

баннера Макет 

Узнавае-
мость 1,000 2,141 2,627 2,713  Отклик 

баннера 1,000 2,667 

Пользова-
тели 0,467 1,000 1,552 1,528  Макет 0,375 1,000 

Посещае-
мость 0,381 0,644 1,000 1,246     

Контент 0,369 0,654 0,803 1,000     
Масштаб бизнеса  Интегрированное маркетинговое планирование 

 Категории Сайты Глобаль-
ность 

  Анализ Медиаплан Кампания 

Категории 1,000 0,803 1,933  Анализ 1,000 0,803 0,725 
Сайты 1,245 1,000 2,141  Медиаплан 1,245 1,000 0,803 
Глобаль-
ность 0,517 0,467 1,000  Кампания 1,379 1,245 1,000 

Управление рекламной деятельностью Качество услуг 

 Таргетинг Манера Монито-
ринг 

Своевре-
менность 

Друже-
ственность  Согласо-

ванность  

Профес-
сионали

зм 

Таргетинг 1,000 1,380 0,544 0,844 1,070 Согласо-
ванность  1,000 1,246 

Манера 0,725 1,000 0,467 0,612 0,803 Профес-
сионализм 0,803 1,000 

Монито-
ринг  1,838 2,141 1,000 1,552 2,108    

Своевре-
менность 1,185 1,634 0,644 1,000 1,933    

Друже-
ственность 0,935 1,245 0,474 0,517 1,000    
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Уровень информированности Профессиональный характер контента 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 2,080 0,693 1,442 A 1,000 1,000 0,481 0,405 
B 0,481 1,000 0,405 0,693 B 1,000 1,000 0,481 0,481 
C 1,443 2,469 1,000 2,080 C 2,079 2,079 1,000 1,000 
D 0,693 1,443 0,481 1,000 D 2,469 2,079 1,000 1,000 

Глобальность компании Целевая реклама 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 1,000 3,000 3,000 A 1,000 1,442 0,693 2,080 
B 1,000 1,000 3,000 3,000 B 0,693 1,000 0,693 2,080 
C 0,333 0,333 1,000 1,000 C 1,443 1,443 1,000 2,466 
D 0,333 0,333 1,000 1,000 D 0,481 0,481 0,406 1,000 

Манера подачи Мониторинг рекламного эффекта 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 1,000 1,000 1,442 A 1,000 1,000 0,481 1,442 
B 1,000 1,000 1,000 1,442 B 1,000 1,000 0,481 1,442 
C 1,000 1,000 1,000 1,442 C 2,079 2,079 1,000 2,466 
D 0,693 0,693 0,693 1,000 D 0,693 0,693 0,406 1,000 

Своевременность отчетов по рекламе Дружественность отчетов по рекламе 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 1,000 0,333 1,000 A 1,000 1,000 0,333 1,000 
B 1,000 1,000 0,333 1,000 B 1,000 1,000 0,333 1,000 
C 3,003 3,003 1,000 3,000 C 3,003 3,003 1,000 3,000 
D 1,000 1,000 0,333 1,000 D 1,000 1,000 0,333 1,000 

Рекламный макет Маркетинговые исследования 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 0,405 0,251 0,693 A 1,000 0,693 0,405 2,080 
B 2,469 1,000 0,481 1,000 B 1,443 1,000 0,481 2,466 
C 3,984 2,079 1,000 1,710 C 2,469 2,079 1,000 3,271 
D 1,443 1,000 0,585 1,000 D 0,481 0,406 0,306 1,000 

Медиапланирование Кампания 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 0,693 0,405 0,405 A 1,000 0,693 0,405 0,523 
B 1,443 1,000 0,481 0,481 B 1,443 1,000 0,481 0,585 
C 2,469 2,079 1,000 1,442 C 2,469 2,079 1,000 0,693 
D 2,469 2,079 0,693 1,000 D 1,912 1,709 1,443 1,000 

Согласованность действий персонала Профессионализм 
 A B C D  A B C D 

A 1,000 0,405 0,212 0,693 A 1,000 2,080 0,481 3,557 
B 2,469 1,000 0,333 2,080 B 0,481 1,000 0,281 2,080 
C 4,717 3,003 1,000 4,217 C 2,079 3,559 1,000 4,718 
D 1,443 0,481 0,237 1,000 D 0,281 0,481 0,212 1,000 

Таблица 5. Матрица парных сравнений альтернатив относительно подкритериев

Этап 6: Определение локальных приоритетов аль-
тернатив по критериям.

Вычисление векторов приоритетов проводится в на-
правлении от нижних уровней к верхним с учетом конк-
ретных связей между элементами, принадлежащим раз-
личным уровням. Вычисление проводится путем пере-
множения соответствующих векторов и матриц.

В табл. 6 представлены векторы локальных приорите-
тов и веса 4 рекламных сетей.

Этап 7: Определение вектора глобальных приорите-
тов альтернатив относительно цели.

Для определения вектора глобальных приоритетов
(табл. 7) в матрице локальные приоритеты, присущие
каждой альтернативе, умножаются на приоритет каждо-
го критерия, и результат суммируется.

Одно из основных требований рекламодателей – раз-
мещение их рекламного сообщения на известных веб-сай-
тах с большим количеством пользователей и высокой по-
сещаемостью. Именно  поэтому наибольший интерес
представляет качество смежных веб-сайтов. Следующим
по значимости критерием является качество предоставля-
емых услуг. Далее принимается во внимание способность
рекламных сетей проводить медиапланирование и анализ
потребительского поведения, которые способствуют ин-
теграции стратегии интернет-маркетинга. Четвертый и
пятый по значимости критерии  –  это рекламные тарифы
и функции системы рекламного менеджмента. Шестой
критерий определяет, в достаточной ли мере потребители
привлечены креативностью рекламного сообщения, что-
бы щелкнуть по нему. Масштаб бизнеса является наиме-
нее важным критерием для рекламодателей.
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Таблица 6. Векторы локальных приоритетов и веса 4 рекламных сетей

Критерий Вес Компания A Компания B Компания C Компания D 
Качество интернет-медиа 0,287 0,260 0,191 0,320 0,229 

Масштаб бизнеса 0,046 0,279 0,272 0,268 0,181 
Управление рекламной 
деятельностью и манера 

подачи материала 
0,119 0,215 0,207 0,419 0,159 

Творческий подход 0,107 0,211 0,272 0,309 0,208 
Интегрированное 
маркетинговое 
планирование 

0,136 0,154 0,201 0,375 0,271 

Уровень услуг 0,185 0,178 0,192 0,523 0,108 
Рекламные тарифы 0,121 0,180 0,290 0,252 0,279 

Общая оценка 0,211 0,219 0,365 0,205 
Ранг 3 2 1 4 

 

Таблица 7. Векторы глобальных приоритетов 4 рекламных сетей

Исходя из результатов расчетов, полученных с приме-
нением МАИ, компания C оказалась наиболее предпоч-
тительной рекламной сетью. Это означает, что если пред-
приятие примет решение вложить средства в рекламную
сеть компании С, то с большой вероятностью она окажет-
ся наиболее эффективной для достижения целей разрабо-
танной рекламной компании в сети Интернет.

ВЫВОДЫ

Решение задачи выбора наиболее эффективной рек-
ламной сети в Интернет принимается на основе вектора
глобальных приоритетов и рангов, присвоенного для каж-
дой альтернативы решений. Данный критерий является
наиболее показательным, так как при его подсчете осу-

Критерий Субкритерий 
Вес 

субкри-
терия 

Компания 
A 

Компания 
B 

Компания 
C 

Компания 
D 

Уровень 
информированности 0,448 0,280 0,141 0,385 0,194 

Число пользователей 0,233 0,291 0,257 0,236 0,216 
Посещаемость 0,169 0,261 0,259 0,250 0,230 

Профессиональный 
характер контента 0,151 0,154 0,161 0,335 0,350 

Качество 
интернет-медиа 

Общая оценка   0,260 0,191 0,320 0,229 
Число категорий сайта 0,366 0,222 0,222 0,333 0,222 
Количество сайтов 0,438 0,283 0,267 0,278 0,172 

Глобальность компании 0,197 0,375 0,375 0,125 0,125 Масштаб бизнеса 

Общая оценка   0,279 0,272 0,268 0,181 
Целевая реклама 0,176 0,282 0,235 0,353 0,130 
Манера подачи 0,133 0,271 0,271 0,271 0,188 

Мониторинг рекламного 
эффекта 0,316 0,212 0,212 0,420 0,155 

Своевременность 
отчетов по рекламе 0,227 0,167 0,167 0,500 0,167 

Дружественность 
отчетов по рекламе 0,149 0,167 0,167 0,500 0,167 

Управление 
рекламной 

деятельностью и 
манера подачи 
материала 

Общая оценка   0,215 0,207 0,419 0,159 
Отклик баннера 0,727 0,246 0,287 0,262 0,205 
Рекламный макет 0,273 0,117 0,234 0,433 0,216 Творческий подход 
Общая оценка   0,211 0,272 0,309 0,208 
Маркетинговые 
исследования 0,275 0,193 0,252 0,446 0,110 

Медиапланирование 0,330 0,133 0,174 0,378 0,315 
Кампания 0,395 0,145 0,187 0,322 0,346 

Интегрированное 
маркетинговое 
планирование 

Общая оценка   0,154 0,201 0,375 0,271 
Согласованность 

действий персонала 0,555 0,098 0,227 0,548 0,127 

Профессионализм 0,445 0,277 0,148 0,491 0,084 Уровень услуг 

Общая оценка   0,178 0,192 0,523 0,108 
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ществляется не только суммирование значений каждой
альтернативы по всем критериям, но и учитывается важ-
ность критерия для пользователя. Благодаря этому, про-
веденный анализ с использованием МАИ показывает
возможность объективизации выбора и принятия реше-
ния в такой сложной и концептуальной проблеме, как
выбор рекламной сети в Интернете.

В перспективах данного исследования планируется при-
менение данного метода для принятия подобных решений
в других прикладных вопросах рекламы, PR и бизнеса.
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ОПРАЦЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У ВЕЛИКИХ ДАНИХ
У статті уведено поняття терміну «великі дані» та проаналізовано причину їх появи.

Показано рівні виникнення невизначеності у «великих даних». Сформовано модель сховища
даних з невизначеністю та розроблено операції над ним. Подано метод формування
агрегату з врахуванням невизначеності.

Ключові слова: великі дані, інформаційний продукт, невизначеність.

ВСТУП

Глобалізаційні аспекти розвитку сучасного суспільства
викликають потребу у побудові складних систем функці-
онування окремих предметних областей. Так, на прикладі
університету – це формування рейтингів викладачів та
кафедр, визначення показників успішності та якості на-
вчання тощо; на прикладі обласної адміністрації – це виз-
начення критичних показників розвитку регіону на ос-
нові даних, отриманих від організацій різної форми влас-
ності .  Проте це складно зробити у зв’язку з
невідповідністю між вимогами, що ставляться до інфор-
маційних систем, та необхідністю організації (пошуку
об’єктів, їх систематизації, узгодження, інтеграції даних)
різнотипних інформаційних об’єктів у складну інформа-
ційну систему, що проявляється через: слабку структу-
ризацію зв’язків між об’єктами, потребу включення но-
вих об’єктів у систему, недотримання загальних стан-
дартів організації ведення документообігу, неможливість
проведення систематизації через велику кількість об’єктів
та їх різну природу. Актуальність роботи визначається
такими обставинами.

Опрацювання інформаційних ресурсів, що викорис-
товують різні моделі даних, схеми керування тощо вима-
гає розроблення уніфікованого методу доступу до них
для того, щоб надати можливість користувачу вибирати
адекватний інструментарій для вивчення та використан-
ня різних засобів опрацювання даних. Необхідність у цьо-
му виникає в організацій, робота яких полягає в опрацю-
ванні великої кількості різнотипних, взаємонезалежних
джерел даних, для яких не всі семантичні взаємозв’язки
відомі i вказані. У деяких випадках семантичні зв’язки
невідомі через невизначену кількість початкових джерел
або через брак кваліфікованих людей у визначенні таких
зв’язків. У інших випадках, не всі семантичні зв’язки не-
обхідні для класифікації послуг користувачам. Тому в ко-
ристувачів немає єдиної схеми, за якою вони можуть ство-
рювати запити відносно цільових задач.

Внаслідок керування різнотипними даними з метою
розв’язання аналітичних задач стратегічного рівня вини-
кає задача якості даних – відповідності вимогам користу-
вачів. На рівні задач, для яких використовується точкове
джерело, якість даних цього джерела є достатньою, і за-

довольняє (повністю чи частково) потреби осіб, що прий-
мають рішення на їх основі. Проте використання даних з
декількох джерел, наперед неузгоджених та з невідоми-
ми структурами, призводить до того, що якість даних різко
знижується і вже не може задовольняти потреб користу-
вача через неузгодженість форматів, різне подання, не-
обхідне для вирішення проблеми.

Зміна масштабів і рівня задач – від оперативного опра-
цювання до аналітичного, призвела до необхідності: опра-
цювання даних за певною ієрархією; забезпечення
цілісності даних – в системах зберігаються метадані, а не
самі об’єкти; усунення дублювання даних, що надходять з
різних джерел, визначення довіри до джерела даних, що є
різними для різних областей та різних груп користувачів.

Проаналізуємо інформаційні технології для організації
різнотипних інформаційних об’єктів та налагодження
обміну інформації між ними.

1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

Опрацюванням різнотипних неузгоджених даних дос-
лідники займалися з 70-х років XX ст. Розроблені моделі
та метамови опрацювання таких даних. Проте існуючі на
сьогодні моделі та методи стосуються або лише наперед
відомих типів даних (здебільшого, реляційних баз даних –
праці Калініченка Л., Коха К.), або вирішують лише час-
ткові задачі опрацювання різнотипних даних – наприк-
лад, індексування для пришвидшення пошуку (Спакапет-
ра С). Тому виникає необхідність управління розрізне-
ною інформацією, а саме її подання у зрозумілому для
користувачів вигляді (навіть якщо вони не знають особ-
ливостей організації структур цього джерела даних) та
опрацювання (пошуку, інтеграції, видобуванні нових
знань тощо).

Одним із базових завдань опрацювання різнотипних
даних є їхня інтеграція в сховище. Розроблені на сьогодні
методи інтеграції даних за своєю функціональністю под-
іляються на два типи: інтеграція веб-застосувань (Лаго-
зе К., Ван де Зомпель Г.) та інтеграція на основі сховищ
даних (Косман Д., Гелеві А.). Проте проведений аналіз
літературних джерел показав, що для опрацювання інфор-
мації від усіх об’єктів галузі необхідно поєднати обидва
типи інтеграції та вдосконалити наявні моделі даних у
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зв’язку з формуванням нових вимог до джерел даних та
їх динамічному додаванні.

За усієї важливості відомих результатів, теоретичні та
експериментальні дослідження повинні розвиватися в
напрямку розроблення ефективних засобів опрацюван-
ня даних з різнотипних інформаційних ресурсів та ви-
роблення засад і критеріїв оцінювання якості інтегрова-
них даних, які б підвищували ефективність прийнятих
рішень.

Великі дані (Big Data) в інформаційних технологіях –
набір методів та засобів опрацювання структурованих і
неструктурованих різнотипних динамічних даних вели-
ких обсягів з метою їх аналізу та використання для підтрим-
ки прийняття рішень. Є альтернативою традиційним си-
стемам управління базами даних і рішеннями класу
Business Intelligence. До цього класу відносять засоби
паралельного опрацювання даних (NoSQL, алгоритми
MapReduce, Hadoop) [1].

Визначальними характеристиками для великих даних
є обсяг (volume, в сенсі величини фізичного обсягу),
швидкість (velocity, в сенсах як швидкості приросту, так і
необхідності високошвидкісної обробки та отримання
результатів), різноманіття (variety, в сенсі можливості
одночасної обробки різних типів структурованих і на-
півструктурованих даних).

З одного боку, через свою неоднорідність і постійне
зростання Big Data вимагають до себе нестандартних
підходів у зберіганні та опрацюванні. Для ефективної
роботи необхідні комплексні рішення моніторингу,
фільтрації, структурування та пошуку ієрархічних
зв’язків. З іншого – використовуючи Big Data, можна
спостерігати за величезною множиною змінних, і на ос-
нові наданої інформації виявляти глобальні тренди і вис-
новки, розглядаючи певну ситуацію в перспективі.

Однією з технологій, що доцільно використовувати
для роботи з Великими даними, є простір даних.

Простір даних – це блоковий вектор, що містить мно-
жину інформаційних продуктів предметної області, под-
ілену на три блоки: структуровані дані (бази, сховища
даних), напівструктуровані дані (XML, електронні таб-
лиці) та неструктуровані дані (текст). Над цим вектором
та його окремими елементами визначено операції та
предикати, які забезпечують [1]: перетворення різних
елементів вектора один в одного; об’єднання елементів
одного типу; пошук в елементах за ключовим словом.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Як було зазначено вище, розглядається задача опра-
цювання даних, що надійшли з різних, наперед неузгод-
жених джерел. Ідеалізована схема опрацювання різно-
типних даних подана на рис. 1.

Як бачимо, певна множина даних може бути відсут-
ня у джерелах даних, а інша може перекриватися у різних
інформаційних продуктах. Тому виникає проблема дуб-
лювання, відсутності, неповноти та нечіткості даних.

Невизначеність може виникати на рівні атрибуту, кор-
тежу та відношення (невизначеність у схемі опису). По-

Інформаційний
продукт1

Інформаційний
продукт2

Інформаційний
продукт3

Інформаційний
продукт4

Невизначеність
даних Відсутність

даних

Консолідовані дані

Чіткі дані

Предметна область

Рис. 1. Схема консолідації даних

ява невизначеності на рівні атрибута і кортежа у зв’язку з
багатовимірністю відображення інформації призводить
до поширення невизначеності на всі примірники опису
певного концепту. Оскільки об’єднуються мільйони да-
них про об’єкти проблемної області, то опрацювання
невизначеності традиційними засобами (інтервальна
математика, багатозначна логіка) стає неефективним
через велику кількість операндів.

Розглянемо проблеми подання невизначеностей у Big
Data. Вважатимемо, що для тимчасового зберігання
інформація потрапляє у федеративне сховище даних.

Об’єкт, який моделюється кортежем відношення
фактів з відсутніми значеннями зовнішніх ключів, не має
властивостей, описаних у відношеннях метаданих – така
невизначеність притаманна і відношенням реляційних баз
даних.

Відомо, що значення за вказаним атрибутом існує,
але на певний час воно невідоме, що викликає не-
обхідність застосовувати алгоритми видобування даних
для усунення невизначеності – така невизначеність та-
кож існує у реляційних базах даних, але методи її опра-
цювання не можуть застосовуватись у сховищах даних,
оскільки сховищам даних притаманні не тільки зв’язки
між об’єктами різних типів, але й між об’єктами одного
й того ж типу (виникнення ієрархії об’єктів).

Є неповна або часткова інформація про значення, для
відображення якого використовується додатковий атри-
бут, що характеризує рівень істинності даних та містить
значення функцій розподілу, лінгвістичних змінних, сту-
пенів істинності багатозначних логік (може вводитися на
рівні значення атрибута, підмножини значень атрибутів
або кортежа). Існування такої невизначеності приводить
до появи нечіткого відношення, яке може містити супе-
речливу інформацію.

Крім того, невизначеність може виникати внаслідок
отримання агрегованої інформації, коли необхідно зна-
ти детальні дані, наприклад, невідомі обсяги продажу у
вказаному регіоні за вказаним товаром.
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Отже, специфіка Big Data:
– наявність множини різнотипних джерел;
– дублювання даних;
– неоднозначність опису джерел даних,

приводить до того, що невизначеність, яка у традиційних
реляційних базах даних розглядалася у межах одного
відношення і могла виникати на рівні атрибута, кортежа
та на рівні відношення, в цьому випадку поширюється
через сприйняття користувачем інформації на все феде-
ративне сховище даних (гіперкуб даних). Тому для опра-
цювання невизначеності у гіперкубі даних необхідно ви-
користати якісно новий підхід, потреба застосування яко-
го не виникала у реляційних базах даних.

У федеративному сховищі даних невизначеність може
виникати і у відношеннях метаданих.

Проаналізуємо місця виникнення невизначеностей у
сховищах даних.

1. Невизначеність у схемі посередника (медіатора).
Посередник (mediator) – програмний компонент, що,

з одного боку, взаємодіє з користувачем інтегруючої
системи, та, з іншого боку, з інформаційними джерела-
ми. Він надає єдину «точку входу» (програмний інтер-
фейс) для запитів користувачів та виконує основні стадії
опрацювання запиту:

– визначення джерел, які можуть містити результат
запиту;

– декомпозицію на запити до конкретних джерел (на
основі їхніх описів);

– оптимізацію плану виконання.
Схема посередника – це множина схем термінів, що

зустрічаються у запитах. У термінах сховища даних посе-
редником є метод визначення структури джерела. Схе-
мою посередника є множина таблиць метаданих. Він не
обов’язково охоплює усі атрибути будь-якого з джерел,
але містить інформацію про домени джерела даних. Не-
визначеність у схемі посередника може виникнути з
кількох причин. По-перше, якщо схеми посередника ав-
томатично визначаються з даних джерел під час запуску,
виникає невизначеність з приводу результатів запиту. По-
друге, коли домени є широкими, виникає невизначеність
стосовно відповідності схем даних чи їх перекриття.

Іншими словами, невизначеність у схемі посередни-
ка виникає внаслідок порівняння структур даних джерел
для завантаження з них інформації. Така невизначеність
призводить до неточного відображення схеми джерела і
є джерелом для інших невизначеностей. Причинами не-
визначеності зазначеного типу є зовнішні (атаки), про-
грамні, апаратні збурення в процесі відбору, опрацю-
вання та завантаження даних.

2. Невизначеність у схемі відображення.
Зазвичай виникає у словнику синонімів (відношен-

нях метаданих місця). Вказаний тип є частковим випад-
ком невизначеності у схемі посередника. Оскільки слов-
ник синонімів визначає семантичні відношення між тер-
мінами в джерелах даних, які є повністю незалежними, а
багато первинних відображень схем будуть автоматич-
но отримані, то отримані відображення можуть бути

неточними. Прикладом такої невизначеності може бути
випадок, коли одним терміном ідентифікують різні
об’єкти (полісемія).

3. Невизначеність даних сховища консолідованих да-
них.

Зрозуміло, що через неструктурованість даних, а та-
кож через автоматичність завантаження даних частина з
них може бути невизначеною. Крім того, системи, які
включають багато джерел, можуть містити недостовірні
або суперечливі дані. Невизначеність може виникати
навіть у тому випадку, коли первинні дані були точними,
оскільки для відображення одної характеристики можуть
використовуватись різні домени.

Прикладом предметної області, яка яскраво демонст-
рує такий тип невизначеності, є система перевірки дос-
товірності подій. У цьому випадку важливу роль відіграє
ступінь довіри до джерела даних.

4. Невизначеність запитів.
Невизначеність запитів виникає у зв’язку з наявністю

різних моделей даних та їх виразної потужності, оскільки
система сама трансформує запит, отриманий від корис-
тувача, наприклад, на основі ключових слів. Під час пе-
ретворення цього типу запиту у SQL-запит до структу-
рованого джерела може виникнути невизначеність з ре-
зультатами запиту.

Невизначеність запитів яскраво демонструють пошу-
кові системи, де за запитом користувачеві надається над-
то багато результатів пошуку і лише частина з них на-
справді задовольняє користувача.

ПОДАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ У СХОВИЩАХ
ДАНИХ

Прокласифікуємо типи невизначеності за характером
їх появи у просторі даних. Однією з перших робіт у цьо-
му напрямі є робота Л. Заде [2]. Г. Цельмер підкреслює,
що невизначеність, будучи об’єктивною формою існу-
вання оточуючого нас реального світу, обумовлена, з
одного боку, об’єктивним існуванням випадковості як
форми прояву необхідності, а з іншого – неповнотою
кожного акту відображення реальних явищ в людській
свідомості. Причому неповнота відображення принци-
пово непереборна через загальний зв’язок всіх об’єктів
реального світу і нескінченності їх розвитку. Виражаєть-
ся невизначеність в різноманітті перетворення можли-
востей у дійсність, в існуванні множини (як правило, не-
скінченної кількості) станів, в яких об’єкт, що змінюється
в динаміці, може перебувати в майбутній момент часу
(Цельмер, [3]).

У (Моісеєв, 1975) наводиться така класифікація не-
визначеностей [5]:

– за ступенем невизначеності: імовірнісна, лінгвістич-
на, інтервальна, повна невизначеність;

– за характером невизначеності: параметрична, струк-
турна, ситуаційна;

– за використанням одержаної в ході керування інфор-
мації: переборна і невиправна.
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У Дієва В. С. і Трухачева Р.І. [4, 6] наводиться детальн-
іша класифікація невизначеностей в сучасних економіч-
них системах (Диев, 2001; Трухачов, 1981). У [7] визначе-
но типи невизначеностей, природою яких є:

– значення невідоме (відсутнє);
– неповнота інформації;
– нечіткість (стохастичність) – використання розподі-

лу для встановлення істинності знань;
– неточність (стосується числових даних);
– недетермінованість процедур виведення рішень (ви-

падковість);
– ненадійність даних;
– багатозначність інтерпретацій;
– лінгвістична невизначеність: невизначеність значен-

ня слова, невизначеність змісту речення.
На рис. 2 подано рівні уведення типів невизначенос-

тей у сховищі даних. Невизначеності на рівні агрегованих
даних виникають на основі атак – блокування даних у
джерелі, приховуванням частини інформації тощо. Не-
визначеності на рівні метаданих виникають, в першу чер-
гу, на основі програмних збоїв, а також через наявність
атак на рівні джерел даних (змін структур даних джерел).

Розглянемо детальніше вказані типи невизначеностей
та виявимо місця їх появи у сховищах даних [8]. Аналізу-
ватимемо невизначеності, що виникають у результаті
консолідації даних у єдине джерело (локальне чи вірту-
альне), а, отже, матимемо справу зі структурованими
даними. Для подання єдиного джерела використовува-
тимемо реляційну модель.

Відсутність даних виникає внаслідок відсутності опи-
су необхідної характеристики у метаданих. Відсутність
може виникнути або через те, що необхідної характери-
стики не знайдено у інформаційних продуктах, що є дже-
релом для сховища даних, або вона не включена до мета-
даних через недостатній рівень довіри.
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Рис. 2. Типи невизначеності у федеративному сховищі даних та рівні їх введення

Невідомість даних зустрічається на рівні значення ха-
рактеристики (атрибуту у реляційних базах даних) і озна-
чає, що значення притаманне об’єкту, але невідоме:

s={A, unk},

де s – об’єкт, який описується кортежем характеристик
консолідованих даних, unk – відсутнє значення, А – реш-
ту значень атрибутів характеристик кортежу консолідо-
ваних даних, ∅=∩=∪ AA unksunk , .

У випадку появи невідомості на рівні метаданих при-
зводять до зашумлення всієї інформації, що отримуєть-
ся від джерела даних з невідомим атрибутом.

Неповнота є станом об’єкту, у якому є підмножина
відсутніх значень характеристик. Якщо ця підмножина є
порожня і ми говорило про реляційне подання даних, то
отримаємо традиційний кортеж. Відсутність інформації є
також частковим випадком неповноти інформації, коли
кількість невідомих значень атрибутів кортежу дорівнює 1.
Неповнота може з’являтися як і у відношенні, у яке інтег-
руються дані, так і у метаданих як результат збоїв роботи
методу визначення структури джерела.

s={A,{unk}}, |unk|<|A|.
Невизначеності типів 3–8 класифікують як неодноз-

начність даних, що переважно виникають на рівні об-
’єкта або підмножини значень характеристик, із яких
формується кортеж. Вони виникають як результат атак
на рівні джерел даних (інформаційних продуктів).

Нечіткість виникає через неповне вивчення або не-
однозначне відображення характеристик сутності. Мо-
делюється за допомогою доповнення схеми відношення
додатковим атрибутом (атрибутами), значення яких
містять рівень впевненості у істинності підмножини зна-
чень неключових атрибутів. Також вона подає рівень
довіри до характеристики ),( jiPattr .
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s={A, unk1, unk2,…, unkn},

AA ′∈ ,K , A1 ′≤≤ n ,

),( jiPunk attr
attr = , { }nunkunkunk ,...,, 21≥A

де K – множина значень ключів, A′ – підмножина зна-
чень неключових атрибутів. Рівень впевненості може
позначатися за допомогою числової шкали, лінгвістич-
них оцінок, нечіткої величини тощо.

Неточність отримується внаслідок застосування
математичних операцій над числовими даними (цього
типу є також невизначеність, яка виникає внаслідок ро-
боти з інтервальнимим величинами). Цей тип невизна-
ченості моделюється за допомогою додаткового атри-
бута і може виникати через нечіткість в метаданих. Ви-
никає доволі часто у зв’язку з опрацюванням даних, що
зберігались на різних платформах, використовувались для
вирішення різного класу задач.

s={A,{unk}}, { } A⊂unk , ( ) { }unkDesign ∈A .

Недетермінованість процедур виведення рішень (ви-
падковість) виникає у тому випадку, коли необхідно збе-
рігати проміжні або кінцеві результати процедур виве-
дення або прийняття рішень, а також – у відношенні фактів
на рівні значень агрегованих атрибутів. Моделюється за
допомогою розширення схеми даних та виникає винят-
ково у агрегованих даних (гіперкубі):

s= s ∪ {unk}, { } A∉unk , ( ) { }unksDesign ∈ .

Ненадійність є типом невизначеності, який вважаєть-
ся однією із характеристик об’єкта. Хоча сама природа
цієї характеристики є невизначеною, у відношенні як її
домен використовують традиційну числову шкалу та за-
стосовують до її значень традиційні математичні операції.
Виникає внаслідок визначення довіри звернення до дже-
рела даних )( jP . Моделюється за допомогою доповнен-
ня схеми каталогу даних додатковим атрибутом. Значен-
ня цього атрибута змінюється у результаті роботи про-
стору даних. Представляється як характеристика,
обернена до значення довіри до джерела даних.

s= s ∪ [unkj], A∉junk , 
)(

1
jP

unk j = .

Багатозначність інтерпретації є одним із джерел
виникнення суперечностей. Такий тип невизначеності
виникає найчастіше на рівні детальних даних через отри-
мання інформації із різних джерел і неможливість визна-
чення істинності даних. Для відображення цього типу
невизначеності схему відношення доповнюють додатко-
вим атрибутом, який містить ступінь впевненості у істин-
ності даних кортежу. Від типу нечіткість відрізняється тим,
що вводиться на рівні відношення.

Лінгвістична невизначеність пов’язана з використан-
ням природної мови в інформаційних ресурсах (у тек-
стових файлах та веб-ресурсах), які мають якісний харак-
тер, і може виникати внаслідок нерозуміння (незнання)
значення слова або нерозуміння змісту речення. Такий
тип невизначеності зустрічається у системах опрацюван-
ня текстової інформації (системи автоматизованого пе-
рекладу, системи для самонавчання тощо). У контексті
сховищ даних виникає внаслідок опрацювання на-
півструктурованої інформації (тексти, веб-сторінки тощо).

Розглянуті типи невизначеностей можуть накладатись
або бути джерелом появи одна одної.

МОДЕЛЬ СХОВИЩА ДАНИХ З НЕВИЗНАЧЕНІСТЮ

Схема сховища даних з невизначеністю gC ′ –
скінченна множина імен атрибутів {А1, А2, ..., Аn}, зна-
чення яких є чіткими; {A_unk1, A_unk2, A_unkp} з не-
чіткими або недермінованими значеннями; множина
імен атрибутів {Unk1, Unk2, …, Unkm}, доменами яких є
числові дані, що моделюють імовірнісні дані, значення
функції приналежності нечітких множин, ступінь істин-
ності багатозначної логіки, процентні відношення, кое-
фіцієнти, різноманітні шкали або лінґвістичні оцінки; схе-
ми словника синонімів Dic та схему метаданих Cg:

gC ′=<{C1, C2,...,Cn}, {C_unk1, C_unk2, C_unkp},
{Unk1, Unk2, …,Unkm}, Dic, Cg>.

Невизначеними вважаються значення атрибутів мно-
жини C_unk, а рівень довіри до них зберігається у зна-
ченнях атрибутів множини Unk.

Для відображення зв’язків між атрибутами множин
C_unk та Unk використано бінарне відношення Meta,
значення якого визначаються на основі вибірки представ-
лення джерела і в каталозі даних Cg:

)()arg( CgmetaMeta iij σ⋅= , mjpi ,1,,1 =∀=∀ ,

⎩
⎨
⎧ σ∧⇔

=
випадкуіншому  в 0,

)(_  ,1 )arg( DicunkCUnk
meta jij

ij .

Сума по рядках бінарного відношення рівна 1, оскіль-
ки вважатимемо, що ступінь довіри до атрибута не вка-
зуватиметься двома і більше атрибутами із множини Unk:

∑ ==∀
n

ijmetapi
1

1,,1 .

Введення відношення Meta дозволить моделювати
будь-які типи невизначеностей, не розширюючи доменів
атрибутів.

Кортеж консолідованих даних dc – інформаційний
опис об’єкта t джерела даних S, поданий у вигляді мно-
жини (кортежу) значень характеристик (атрибутів),
підмножина значень атрибутів якого містить дані про
об’єкт, джерело даних та синонімічні назви об’єкта, при-
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Название программы Производитель Ключевые возможности 
ECG interpretation software C [1] Schiller (Швейцария) Больше 100 разных вариантов интерпретации ЭКГ 
Signal-Averaged ECG Software 

(SAECG) [2] Schiller (Швейцария) Анализ сигнал-усредненной ЭКГ 

Heart Rate Variability (HRV) 
Software [3] Schiller (Швейцария) Анализ вариабельности сердечного ритма (ЭКГ) 

Marquette 12SL [4] GE Healthcare (США)
Анализ ЭКГ в 12 отведениях; уникальные критерии оценки ST- 
и QT-сегментов и зубца T; автоматическое обнаружение 
аритмий 

Cardiosoft [5] GE Healthcare (США)

Расширенный анализ сегмента ST; анализ альтернансов зубца 
Т; автоматическое и ручное измерение интервалов ЭКГ; анализ 
аритмий по 2 отведениям; уникальные алгоритмы фильтрации 
шумов и выравнивания изолинии 

FP-804 [6] Fukuda (Япония) 
Основные измерения: ЧСС, RR, PR, QRS, время QT, QTc, 
электрическая ось, SV, RV5(6); ввод информации о пациенте; 
120 типов кодов интерпретации и 130 типов кодов Миннесоты 

 
– измерение информативных параметров;
– анализ вариабельности сердечного ритма;
– представление результатов анализа в графической

форме;
– интерпретация результатов анализа информатив-

ных параметров;
– автоматическое формирование интерпретационно-

го сообщения.

АЛГОРИТМ ДЕЛИНЕАЦИИ СИГНАЛА ЭКГ

Под делинеацией сигнала ЭКГ понимают определе-
ние временного положения характерных точек сигнала
(зубцов P, Q, R, S, T и границ QRS-комплекса, P- и
T-волн).

Циклический характер сигнала ЭКГ и его спектраль-
ные составляющие, которые, в основном, появляются в
хорошо известных и различимых полосах частот, сдела-
ли ЭКГ подходящим кандидатом для многоуровневого
разложения с помощью вейвлет-преобразования. Поэто-
му в основу алгоритма делинеации сигнала ЭКГ поло-
жено математический аппарат вейвлет-анализ.

В качестве материнского вейвлет был выбран биор-
тогональный вейвлет «bior1.5». Графики скейлинг-фун-
кции и вейвлет-функции данного вейвлета представле-
ны на рис. 1.

Вейвлет является симметричным, имеет компактный
носитель, равен первой производной от скейлинг-функ-
ции и имеет один нулевой момент. Это делает его ис-
пользование очень удобным при анализе сигнала ЭКГ.

При многоуровневом разложении сигнала (рис. 2)
вычисляют коэффициенты аппроксимации Aj, которые
представляют сглаженный сигнал, и коэффициенты де-
тализации Dj, которые описывают высокочастотные ко-
лебания сигнала.

Вейвлет-преобразования с одним нулевым момен-
том можно рассматривать как многоуровневый диффе-
ренциальный оператор 1-го порядка сглаженного сигна-
ла. В этом случае максимумы модуля вейвлет-преобра-
зования представляют собой максимумы модуля первой
производной сглаженного сигнала, а точки пересечения

Таблица 1. Программы для анализа и интерпретации сигнала ЭКГ

а)

б)
Рис. 1. Графики скейлинг- и вейвлет-функции вейвлета

«bior1.5»

вейвлет-преобразования с нулем соответствуют положе-
ниям локальных минимумов и максимумов сглаженно-
го сигнала. Следовательно, точки пересечения вейвлет-
преобразования с нулем на первом масштабе соответ-
ствуют положениям  локальных  экстремумов
анализируемого сигнала [8].
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Рис. 2. Многоуровневый процесс уточнения положения пиков

Однако из-за присутствия помех возможно появле-
ние большого числа пересечений с нулем вблизи иско-
мого максимума сигнала. Поскольку число пересече-
ний с нулем уменьшается при увеличении масштаба,
применяется схема, общая идея которого сводится к пос-
ледовательному вычислению пересечений вейвлет-пре-
образования с нулем при продвижении от большего
масштаба к меньшему. Таким образом можно отбро-
сить шумы и артефакты.

Используя информацию о локальных максимумах,
минимумах и точках пересечения с нулем на разных
масштабах, алгоритм идентифицирует значимые точки
сигнала (рис. 3). На первом шаге определяется положе-
ние QRS-комплексов. Далее выполняется поиск Q- и S-
волн, затем устанавливаются границы QRS-комплекса.
Используются два критерия: пороговый критерий и кри-
терий локального минимума, который учитывает воз-
можное перекрытие волн. После определения точек, ко-
торые задают положение начала и конца QRS-комплек-
са,  QRS-комплекс исключают путем  линейной
интерполяции сигнала между этими точками. Это осу-
ществляется с целью подавления влияния QRS на смеж-
ные P- и T-волны. Следующие шаги алгоритма – обнару-
жение пиков и установления границ P- и T-волн.

Рис. 3. Блок-схема алгоритма делинеации сигнала ЭКГ

 Начало

Обнаружение
QRS-комплексов

Обнаружение индивидуальных 
волн QRS-комплекса

Обнаружение и установление 
границ T-волн

Обнаружение и установление 
границ P-волн

Конец

Определение границ
QRS-комплекса

Линейная интерполяция
QRS-комплексов

на масштаб ах
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ КЛАССИФИКАТОР
КАРДИОЦИКЛОВ ЭКГ

После идентификации сигнала ЭКГ следующим эта-
пом анализа является классификация кардиоциклов. За-
дача классификации кардиоциклов представляет собой
задачу отнесения кардиоциклов к одному из четырех
классов:

– NOR – без патологий;
– LBBB (Left Bundle Branch Block) – блокада левой

ножки пучка Гиса;
– RBBB (Right Bundle Branch Block) – блокада правой

ножки пучка Гиса;
– PVC (Premature Ventricular Contraction) – желудоч-

ковая экстрасистола.
Поскольку решение задачи классификации является

одним из важнейших применений нейронных сетей,
было принято решение построить классификатор кар-
диоциклов на основе нейронной сети (рис. 4).

На входы нейронов первого слоя поступает 24-эле-
ментный вектор признаков кардиоцикла (табл. 2), класс
которого необходимо определить. Выходы нейронов
первого слоя поступают на входы нейронов второго слоя,
а выходы нейронов второго слоя формируют вектор
выходов сети. Целевой вектор сети является 4-элемент-
ным вектором. Правильно функционирующая сеть дол-
жна ответить вектором с единицей в единственном эле-
менте, позиция которого соответствует номеру класса
представленного экземпляра. Все другие элементы век-
тора выхода должны быть нулями.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ПРОГРАММЫ

Для программной реализации выделенных возмож-
ностей было выбрано структуру программы, схема ко-
торой представлена на рис. 5.

Программа имеет иерархическую структуру и состо-
ит из пяти функциональных модулей. Каждый модуль
решает отдельную задачу.

Модуль предварительной обработки сигнала позво-
ляет выполнить ресамплинг (передискретизацию) сиг-
нала ЭКГ с частотой 250 Гц. Необходимость этой проце-
дуры обусловлена тем, что программа должна одинако-
во обрабатывать сигналы с различными частотами
дискретизации. Частота дискретизации 250 Гц признана

Рис. 4. Схема нейронной сети для классификации
кардиоциклов

Номер Признак 
1 Длительность QRS-комплекса (QRS) 
2 Длительность интервала PQ (PQ) 
3 Длительность интервала QT (QT) 

4 Длительность предшествующего  
RR-интервала (preRR) 

5 Длительность последующего 
 RR-интервала (postRR) 

6–15 

Нормализованные морфологические 
признаки сигнала ЭКГ между началом и 
концом QRS-комплекса (10 отсчетов) 
(morph1-morph10) 

16–24 

Нормализованные морфологические 
признаки сигнала ЭКГ между концом QRS-
комплекса и концов T-волны  
(9 отсчетов) (morph11-morph19) 

Таблица 2. Признаки для классификации кардиоциклов

целесообразной, исходя из частотного спектра сигнала
ЭКГ, который лежит в диапазоне 0.5 Гц-40 Гц, и необхо-
димой частоты Найквиста (минимально допустимой
частоты дискретизации сигнала).

Модуль делинеации сигнала предназначен для иден-
тификации сигнала ЭКГ, то есть определения положе-
ния пиков и установления границ индивидуальных волн
QRS-комплексов, P- и T-волн ЭКГ.

Рис. 5. Структурная схема программы
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Модуль анализа ВСР предназначен для вычисления
показателей ВСР временной области, построения скате-
рограммы, ритмограммы и гистограммы RR-интерва-
лов ЭКГ.

Модуль классификации кардиоциклов предназначен
для определения класса, к которому относится каждый
кардиоцикл сигнала, с помощью обученной нейронной
сети прямого распространения сигнала.

Модуль интерфейса пользователя и визуализации
содержит средства реализации графического интерфей-
са пользователя: графические формы и функции, кото-
рые обслуживают активацию элементов управления гра-
фического интерфейса, а также средства визуализации
результатов работы программы и обеспечивает ввод-
вывод данных.

СХЕМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ

Схема работы программы представлена на рис. 6.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

На рис. 7 представлен вид главного окна программы
после анализа патологической ЭКГ. На графике сигнала
расставлено маркеры узловых точек и метки кардиоцик-
лов ЭКГ; построено скаллограмму, гистограмму и рит-

мограму RR-интервалов, а также заполнено соответству-
ющую таблицу вычисленными значениями показателей
ВСР временной области.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Общепринятым способом оценки качества и точно-
сти алгоритма делинеации сигнала ЭКГ является срав-
нение результатов его работы с аннотациями, выполнен-
ными квалифицированными кардиологами. Результаты
в аннотациях принимаются за 100 % достоверные, и на
основе их сравнения с результатами работы алгоритма
определяют его эффективность.

Исследованию подвергались записи цифровых сиг-
налов ЭКГ базы данных QT (QTDB) постоянно обновля-
емого банка данных комплексных физиологических сиг-
налов PhysioBank, расположенного в свободном досту-
пе в сети Интернет [9, 10]. База данных QTDB содержит
105 записей ЭКГ в двух отведениях по 15 минут и часто-
той дискретизации 250 Гц. Каждая запись имеет как ми-
нимум 30 аннотированных ударов с метками начала, пика
и конца P-волны и QRS-комплекса и метками пика и кон-
ца T-волны. В целом в базе данных аннотировано более
3600 ударов с различными ЭКГ-морфологиями [11].

Рис. 6. Схема работы программы
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Рис. 7. Главное окно программы

QTDB широко используется в литературе, а результа-
ты, полученные с использованием этой базы данных,
позволяют выполнить прямое сравнение известных ал-
горитмов делинеации сигнала ЭКГ.

Для оценки качества работы алгоритма делинеации
сигнала ЭКГ используются два показателя: чувствитель-
ность и прогностичность положительного результата
(или положительная прогностичность) [12].

Чувствительность алгоритма Se – это способность
алгоритма давать правильный результат. Определяется
как доля истинно положительных случаев обнаружения
точки среди всех фактически положительных случаев по
формуле (1):

%,100⋅
+

=
FNTP

TPSe (1)

где TP – число истинно положительных случаев обнару-
жения точки (правильное обнаружение характерной точ-
ки); FN – число ложно отрицательных случаев обнару-
жения точки («ложный пропуск» – ошибка первого
рода).

Положительная прогностичность P+ – это вероят-
ность фактического наличия характерной точки при по-
ложительном результате ее обнаружения. Определяется

как доля истинно положительных случаев среди всех
положительных случаев обнаружения по формуле (2):

%,100⋅
+

=+ FPTP
TPP (2)

где FP – число ложных случаев обнаружения точки
(«ложное обнаружение» (ошибка второго рода), когда
при отсутствии характерной точки ошибочно выносит-
ся решение о ее наличии).

Сравнение результатов работы разработанного алго-
ритма делинеации сигнала ЭКГ с результатами работы
других алгоритмов [13, 14, 15] приведено в таблицах 3 и 4.

ВЫВОДЫ

Выполнен обзор существующих программных про-
дуктов для анализа и интерпретации сигнала ЭКГ. Пред-
ложен алгоритм делинеации ЭКГ, основанный на обна-
ружении и временной локализации максимумов моду-
ля вейвлет-преобразования сигнала. Для классификации
кардиоциклов сигнала предложено использовать нейрон-
ную сеть. В среде MATLAB (v. 7.11) разработана про-
грамма для анализа и интерпретации ЭКГ. По результа-
там проведенных испытаний можно сделать вывод, что
программа имеет достаточную работоспособность и
может использоваться по назначению.
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Характеристическая точка и число ее аннотаций 
P- 

начало 
P- 
пик 

P- 
конец 

QRS- 
начало 

QRS- 
конец 

T- 
пик 

T- 
конец Алгоритмы 

3194 3194 3194 3623 3623 3542 3542 
Алгоритм авторов 99,98 99,98 99,98 99,99 99,99 99,97 99,97 
Martinez и др. [13] 98,87 98,87 98,75 99,97 99,87 99,87 99,87 
Laguna и др. [14] 97,70 97,70 97,70 99,92 99,92 99,00 99,00 
Boichat и др. [15] 98,87 98,87 99,91 99,97 99,97 99,87 99,87 

Таблица 3. Чувствительность алгоритмов делинеации сигнала ЭКГ

Характеристическая точка и число ее аннотаций 
P- 

начало 
P- 
пик 

P- 
конец 

QRS- 
начало 

QRS- 
конец 

T- 
пик 

T- 
конец Алгоритмы 

3194 3194 3194 3623 3623 3542 3542 
Алгоритм авторов 99,97 99,97 99,97 99,98 99,98 99,97 99,97 
Martinez и др. [13] 91,03 91,03 91,03 – – 97,79 97,79 
Laguna и др. [14] 91,17 91,17 91,17 – – 97,74 97,71 
Boichat и др. [15] 91,18 92,46 91,70 98,61 98,72 98,91 98,50 

 

Таблица 4. Положительная прогностичность алгоритмов делинеации сигнала ЭКГ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. SCHILLER ECG Measurement and Interpretation Software
for Children and Adult ECGs [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: www.schiller.ch/en/ECG_Interpretation.

2. SAECG Analysis [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: www.schiller.ch/en/SAECG_Analysis.

3. Heart Rate Variability [Електронний ресурс]. – Режим до-
ступу: www.schiller.ch/en/HRV.

4. Marquette 12SL ECG analysis program [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www3.gehealthcare.co/
Marquette_12SL_ECG_Analysis.

5. GE Healthcare Cardiosoft [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www3.gehealthcare.in/en/Products/
Categories/Diagnostic_ECG/Stress_Testing/Cardiosoft#.

6. Fukuda Denshi Resting ECG Software [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: http://www.fukuda.com.

7. Дроздов, Д. В. Автоматический анализ ЭКГ: проблемы и
перспективы [Текст] / Д. В. Дроздов, В. М. Леванов //
Здравоохр. и мед. техн. – 2004. – № 1. – С. 10–13.

8. Mallat, S. Zero-crossings of a wavelet transform / S. Mallat
// IEEE Trans. on Information Theory. – 1991. –  No. 37 (4). –
P. 1019–1033.

9. PhysioBank, PhysioToolkit, and PhysioNet: Components
of a New Research Resource for Complex Physiologic Signals
[Circulation Electronic Pages] / A.L. Goldberger,

L.A.N Amaral, L. Glass, J.M. Hausdorff // Circulation – 2000. –
Vol. 101 (23). – e215-e220. – Available online: http://
circ.ahajournals.org/cgi/content/full/101/23/e215.

10. PhysioNet: the research resource for complex physiologic
signals [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.physionet.org.

11. A database for evaluation of algorithms for measurement of
QT and other waveform intervals in the ECG / P. Laguna, R.
Mark, A. Goldberg, G. Moody // Computers in Cardiology. –
1997. – Vol. 24. – P. 673–676.

12. ANSI/AAMI EC57:1998 Testing and Reporting Performance
Results of Cardiac Rhythm and ST Segment Measurement
Algorithms.

13. A wavelet-based ecg delineator: evaluation on standard
databases / J. Martinez, R. Almeida, S. Olmos, A. Rocha, P.
Laguna // IEEE Trans. on Biomedical Engineering. – 2004. –
Vol. 51 (4). – P. 570–581.

14. Laguna, P. Automatic Detection of Wave Boundaries in
Multilead ECG Signals: Validation with the CSE Database /
P. Laguna, R. Janй, P. Caminal // Computers and Biomedical
Research. – 1994. . – Vol. 27. – P. 45–60.

15. Wavelet-based ECG delineation on a wearable embedded sensor
platform / [Boichat N., Khaled N., Rincon F., Atienza D.]
// Proc 6th IEEE Int Workshop on Body Sensor Networks. –
2009. – P. 256–261.

Стаття надійшла до редакції 31.03.2014.

Дубровін В. І.1, Твердохліб Ю. В.2, Харченко В. В.3
1Канд. техн. наук, професор, Запорізький національний технічний університет, Україна
2Аспірант, Запорізький національний технічний університет, Україна
3Інженер-програміст, Запорізький національний технічний університет, Україна
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКГ
У статті виконано огляд існуючих програмних продуктів для аналізу та інтерпретації сигналу ЕКГ, запропоновано алгоритм

ідентифікації ЕКГ, заснований на виявленні і часовій локалізації максимумів модуля вейвлет-перетворення, та нейромережевий
класифікатор кардіоциклів. Розроблено програму для аналізу та інтерпретації ЕКГ. Проведено експерименти по делінеації
сигналу. Дослідженню піддавалися запису цифрових сигналів ЕКГ бази даних QTDB. Результати роботи запропонованого
алгоритму порівнювалися з опублікованими результатами роботи інших алгоритмів ідентифікації ЕКГ. Найістотніше покращен-
ня було виявлено у визначенні положення P- і Т-хвилі.

Ключові слова: делінеація ЕКГ, вейвлет-аналіз ЕКГ, ключові точки ЕКГ, максимуми модуля вейвлет-перетворення, нейро-
мережевий класифікатор кардіоциклів.
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AUTOMATED SYSTEM FOR THE ANALYSIS AND INTERPRETATION OF ECG
An existing ECG analysis and interpretation software is reviewed in the paper. A wavelet-based ECG delineation algorithm which

performs QRS detection and provides as well the locations of the peak(s) of P, Q, R, S, and T waves, and the P, QRS, and T wave
boundaries using a single analysis stage: the dyadic wavelet transform of the ECG signal is proposed. A neural network for the
classification of heartbeats is presented. ECG analysis and interpretation program is developed. The delineation algorithm has been
validated using QTDB. The results have been compared with those of other published approaches and have shown that the developed
algorithm provides a reliable and accurate delineation of the ECG signal, outperforming other algorithms, and with errors well within the
observed intercardiologist variations. The most significant improvement was found in the T wave and P wave delineation.

Keywords: ECG delineation, ECG wavelet analysis, ECG fiducial points, wavelet transform modulus maxima, neural network
heartbeat classifier.
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DECISION SUPPORT SYSTEM ARCHITECTURE FOR FORECASTING
OF NONSTATIONARY FINANCIAL PROCESSES AND CORRESPONDING

RISKS
A concept of a decision support system (DSS) for modeling and forecasting of economic

and financial processes is proposed as well as its software implementation. The main functions
of the DSS are in modeling and short-term forecasting of nonstationary nonlinear time series in
various areas of human activities. On the basis of the proposed concept the software system
was developed that possesses a set of the following useful features such as constructing of high
quality forecasting mathematical models using time series statistical data; testing automatically
quality of models and the forecasts based on them using appropriate sets of statistical criteria;
combining various computational procedures for improving forecasts estimates; easy modifi-
cation and expanding of existing system functionality. The software has been created with  the
use of cross platform instrumentation Qt and programming languages C++ and QML. Thanks
to the open system architecture the  functional possibilities of the system created can be
expanded substantially at  the expense of new model types, extra computational techniques
and analytical instruments, possibilities for graphical representation of results as well as the
means for interaction with user.

Keywords: model, economic and financial processes, statistical criteria, forecasts esti-
mates risks.

1 INTRODUCTION

Development of decision support systems (DSS) for
immediate practical applications is a popular research and
engineering direction in many areas of human activities.
Their application is widely spread thanks to the relatively
simple system architecture and wide functional possibilities
directed towards search of the best solutions for a particular
problem. The most popular applications of DSS are modeling
and forecasting problems, logistic problems solving,
decision support in social, economic and financial areas,
development of diagnostic tools and many others [1–3]. It
was shown that DSS are especially useful in cases when the
volume of computations necessary for forming alternative
decisions is substantial [4, 5]. Very often decisions are based
on short- and medium term forecasts what requires
preliminary data processing techniques, forecasting model
structure and parameter estimation, computing of forecasts
using special forecasting functions, quality analysis for
computations at every step of data processing. Besides,
very often it is necessary to apply optimization procedures
to find optimal solutions for many specific decision making
problems [6]. Thus, the volume of computations may reach
very high levels, and it becomes impossible to make quality
decisions without appropriately designed DSS.

The system proposed here has been developed as most
of modern applications and consists of two basic components:
executable and instrumental. The executable component is
characterized by a set of functions that allow the DSS to
operate as an integrated unit. The basic system functions are
as follows: (1) – knowledge and database forming for storing
system data and knowledge (DKB), user’s and tuning
information; (2) – input of data into the system from possible
local and net means; (3) – preliminary data processing aiming
to data transforming to the form acceptable for parameter
estimation and other computations; (4) – synthesis of
forecasting models on the basis of time series (TS) data; (5) –
testing of forecasting models in real time and in the simulation
mode; (6) – reports forming on the results of time series models
testing; (7) – current system state visualization as well as
intermediate computational results together with the input
data used; (8) – forms for the intermediate and final results
visualization; (9) – tuning of system parameters and its
separate modules. The instrumental component is represented
by a set of means that allow a user to manipulate with
computational techniques so that to create various
combinations or hybrids of forecasting models potentially
characterized by enhanced quality of forecasting. The
instruments developed differ with their functional assignment,
and their set can be expanded with the newly developed
modules and integrated into the system.
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2 PROBLEM FORMULATION

The purpose of the study is as follows: 1) analysis and
development of requirements to the forecasting decision
support system; 2) development of the system architecture;
3) development of functional layout of the system;
4) selection of mathematical modeling and forecasting
techniques for  financial and economic processes;
5) illustration of the system application to solving the
problem of financial and economic processes forecasting
with statistical data.

3 GENERAL REQUIREMENTS TO THE
FORECASTING DECISION SUPPORT SYSTEM

Modern DSS should satisfy a set of requirements that
make them especially suitable and useful for solving
particular problems. These requirements include the
following basic elements: – user adaptive and friendly
interface allowing for prolonged exploitation without
substantial strain of a user; – expanding data and knowledge
base containing all necessary data, computational
procedures, preliminary data processing tools, quality
control criteria to be used at each step of data processing,
constants, rules etc; – the central data processing
subsystem should be highly flexible so that to select
automatically and use appropriate high quality
computational procedures at each step of decision making
(alternatives generation); – means for communication with
similar systems and databases in the frames of local and
external computer nets; – to provide user with appropriate
multiple representation forms for intermediate and final
results of computing; – to provide a possibility for easy
modifying and expanding the system functionality.

DSS interface should be highly flexible in the sense of
adaptation to specific user (say at different levels of company
management) and designed according to the modern
requirements of human factors and ergonomics. Interface is
the most important element of DSS from the point of view of
its presentation for a potential user. A user may not be
familiar with the modern optimization techniques used for
alternatives generation but he understands well how
convenient is the system interface and is it tiresome or not
to work with him for many hours running. When selecting
or developing new computational procedures it is very
important to provide necessary quality of computing results.
Usually acceptable errors of computing are formulated and
registered on the stage of general problem statement
regarding system design.

DSS development should be based on the system
analysis principles that suppose the following: – hierarchical
system design that corresponds to the hierarchy of decision
making process by a user; – identification of possible
sources of uncertainties that should be taken into
consideration while model building, forecasts computing,
and generation of decision alternatives; – hiring of
optimization procedures whenever it is appropriate and
possible; – development and implementation of adaptive
computing procedures providing for appropriate model

correction with new data coming; – construction of integrated
(combined) models and procedures aiming to quality
improvement of the final result; – automatic control of all
computational steps of data processing, model building and
forecasts generation with appropriate statistical quality
criteria; – functional completeness of a system providing
availability of all necessary system functions for interaction,
communication, computing, results representation etc.

4 MATHEMATICAL MODELS AND PARAMETER
ESTIMATION TECHNIQUES FOR DSS

Very often appropriate fit to financial and economic
processes provide the following types of models:
autoregression AR(p), autoregression with moving average
ARMA(p,q), autoregression with integrated moving average
ARIMA(p,d,q), multiple regression, nonlinear logit and
probit models, structured equation models (that take into
account in explicit way actual effects available in time series),
polynomial models created by the group method of data
handling (GMDH)), vector autoregression, regression on
support vectors, and some other types [7, 8]. An important
problem is selection of model parameters estimation
techniques. To provide a necessary choice for estimation of
the variety models mentioned above the following parameter
estimation techniques are used in the DSS: ordinary least
squares (OLS), generalized least squares (GLS) and recursive
least squares (RLS), maximum likelihood procedures (for
linear and some nonlinear models), nonlinear least squares
(NLS), two-stage LS, and Markov chain for Monte Carlo
(MCMC). The last one represents a universal technique
based upon simulation procedures that require appropriately
generated sequences of pseudorandom numbers. The most
known procedures of this class are: Metropolis algorithm,
Metropolis-Hastings and others. An advantage of this
approach is in its universality regarding the model types
being estimated, though sometimes they are very time
consuming and may not be suitable for application in real
time. The optimization procedures hired are based upon
genetic algorithms and artificial immune system ideas though
some of them are classic of Newton type. Parameter estimates
computed are tested for statistical significance using t –
statistic when it is appropriate.

5 CONCEPTUAL SYSTEM MODEL

The system concept is based on the modern module
architecture with the possibility of effective replacement of
functional blocks without changing of an overall system
structure. Following the modern approaches to software
system development the separate functional blocks are
integrated into subsystems using the functional similarity
patterns (Fig. 1).

As of today we can define DSS as integrating the
following five subsystems: (1) – data and knowledge base
(DKB); (2) – computing subsystem; (3) – communication
subsystem that provides communication with various
devices; (4) – interaction subsystem; (5) – application
instrumentation subsystem. The first four subsystems are



160

ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

forming an executable component for application. The fifth
subsystem integrates a set of algorithms that implement
specific computational procedures related to the problem
being solved. A short description of the subsystems and its
basic modules is given below. The DKB subsystem contains
all necessary for effective functioning of DSS knowledge
and data resources. We can define the following basic
elements forming the subsystem: reading and writing data
formats for input of information into the system and output
of intermediate and final results; quality estimation criteria
for mathematical models and forecasts estimates; time series
data; tuning data for the system and its separate elements;
intermediate and final results of computing etc.

The computational subsystem implements a set of basic
techniques for preliminary input data processing (preliminary
data processing block). Each of the technique requires
additional parameters for tuning. There are exists a possibility
for a sequential application of several data processing
methods for the same data what provides implementation of
an effective multistep preliminary processing procedures.

The model synthesis block uses specific model parameter
learning procedures to perform a model synthesis using the
learning data from DKB. The subsystem is organized in a way
that its functioning does not depend on a type of the problem
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Fig. 1. General conceptual layout of the software system (system architecture)

being currently solved. Such approach provides a possibility
for compatibility of the system with arbitrary computational
procedure taken from the instrumental subsystem. The
purpose of the model testing subsystem is to estimate TS
model quality using test sample (in off-line mode) or actual
data in real time. A set of standard test statistics is used for
the purpose, more specifically: determination coefficient ( 2R ),
root mean squared error (RMSE), Durbin-Watson statistic
(DW), Information Akaike criterion (AIC), mean error, mean
absolute percentage error (MAPE), Theil coefficient etc.
Besides, there is a possibility for loading and testing
previously constructed models (retrospective analysis) that
are stored in local DKB or in external memory. As a matter of
fact the model testing block performs the basic goal function
for the whole software system, i.e. it implements the
forecasting function. This is the main element of the basic
application (system) cycle (Fig. 2).

It performs continuous monitoring of forecasts deviation
from observed TS values, and, dependently on the deviation
amplitude, a decision is made on activation of the synthesis
block and correcting of currently used model. The report
generation function can be activated during the testing
procedure or during model synthesis (learning). During the
testing procedure the report reflects, as a rule, the learning



        161

ISSN 1607-3274 .   Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2014. № 1

statistic (dynamics of minimum and mean errors, current
generation and mean affinity of a population in a case of the
use of artificial immune system). The report can be given in
a text or graphical form.

The graphical possibilities of the system are implemented
with a set of classes of special graphical primitives
representing the elements of mathematical graphs, diagrams,
histograms etc. Using declarative features of the QML
language these primitives allow to construct complex

 Data 
subsystem 

Prelim.data 
processing 

Model 
synthesis 

Model 
testing 

Report 
generation

Model 
builder 

Graphics

Program
API 

Data input 
control

Monitor 

Network

External 
memory
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User interface  
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immune system

Adaptive critic 

Bayes network 

… 

M
odel

Learnin
g 

sam
ple

Graph

Test sample 

Data 
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Tested 
m
odel

Report

TS data

Script 

Fig. 2. Functional layout of the software system

compositions and to expand this way the possibilities for
graphical data representation. Fig. 3 shows a hierarchy of
classes for primitives, and Fig. 4 illustrates the process of a
graph integration in QML.

Most of the classes for the hierarchy under consideration
were implemented in C++ programming language and physically
incorporated into graphical kernel of the system. In principle
the functional possibilities of these classes could be reproduced
using JavaScript language, which is a «seamless» supplement

 QObject 

UIScaleModel 

UIDigScale  UITimeScale 

QQuickPaintedItem

UIScaleitemBase

UIScaleItem (QML)

QQuickItem

UICanvasItemBase

UIGraphItemBase

UIGraphItem (QML)

UICanvasItem (QML)

UIGridItem (QML)

Fig. 3. Hierarchy of classes for graphical primitives of the system developed
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for QML, but JavaScript is less effective from the point of view
of computer graphics implementation because of lower
productivity in comparison to C++.

The constructing of a computational instrument for the
system is performed in analogous way. The system kernel
contains for this purpose the sets of C++ classes that have
their reflection in QML. For example, an artificial immune
system could be «constructed» with «bricks» with pointing
out to the source of data and its format, and the method for
computing the goal function. On the other side such a hybrid
could be constructed using some other computational
procedure. Such a task could be performed with the use of a
programmed interface of an application, as well as with the
use of graphical interface. An example of hierarchy for
classes for artificial immune system is given in Fig. 5.

Ais is the class of artificial immune system instrument (it
incorporates the basic algorithm of functioning for this
instrument);

Domain is a basic class for the methods of estimation of
population individuals for artificial immune system (specific
estimation techniques are for the moment the classes of
wavelet-neural network, network of feed-forward
propagation, and genetic system programming);

CfgParseris a class of configuration tuning for an
instrument;

TimeDataStream is a basic class of a data source in the
form of time series (the data sources are identified as local
and the net sources).

Fig. 6 demonstrates the process of constructing of hybrid
artificial immune system and wavelet-neural network in QML
notation. An example of work with the instrument of artificial
immune system is demonstrated in Fig. 7. For providing a
normal functioning of the system developed it is necessary

Item{ 
UIGridItem 
                { 
// Interactive graphical grid of scale  
                } 
UIScaleItem 
                { 
// Graphical component of a vertical scale (of 
values) 
id: verItem 
scaleModel: floatScale//Reference to the scale 
model 
  
UIScaleModel 
 { 
// Model of scale for the floating point values  
id: floatScale 
                    } 
 
UITimeScale 
 { 
// Model of scale for the time values  
id: timeScale// Reference to the scale model 
} 
                } 
UIScaleItem 
                { 
// Graphical component of horizontal scale (time) 
id: horItem 
scaleModel: timeScale 
                } 
} 

Fig. 4. QML-document, implementing construction of a
complex graphical component
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QObject 

Domain 

GEPDomain
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The part of general 
hierarchy for the 
classes related to 
interaction subsystem 

Fig. 5. Classes hierarchy for of the instrument of artificial immune system
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LocalData{ 
// Setting local data source  
id: localData 
} 
 
Ais{ 
id: ais 
cfgFilename: "ais.cfg" 
 
// Setting the method of an individual  
estimation for immune system  
// In fact this is hybrid of immune  
system and wavelet-neural network  
domain: WNETDomain{ 
id: wnetDomain 
dataStream: localData// Switching in the  
class of a local data source  

Fig. 6. QML-document implementing the construction of a
hybrid artificial immune system and wavelet-neural network

Fig. 7. The tuning parameters and result of functioning of the artificial immune system instrument

to have personal computer and some other technical means
with the following hardware characteristics: CPU AMD
Phenom IIX2 with the clock frequency of 3 MHz or higher or
Intel Pentium with analogous productivity; 2 Gb or more of
RAM; video card with the OpenGL support; 100 Mb of hard

disk space for the system files, and 500 Gb for database (the
last value is optional, it depends on the specific task
performed); operational system Microsoft Windows XP/
Vista/7/8 or Linux; monitor with a definition of 1024х768 pixels
or higher (it is recommended to use wide format monitor:
16:9 or 16:10). Besides, appropriate net adapter may be
needed in a case of using external data sources or other
devices that provide compatibility with the system.

The DSS developed was implemented using cross
platform instrumentation Qt, and the basic programming
language C++. The software developed with this
instrumentation is compatible with the most modern
operation systems after program compilation under selected
OS without changing the source code.

One of the best features of Qt is the possibility of using
the declarative tuning of programming language QML that
is oriented (directly) to the user interface development. The
modules written in C++ with the use of simple declarations
could reflect their features and methods into QML
documents. This feature provides a possibility for an
effective organization of interaction between the program
kernel and the graphic user interface. The declarative
approach to constructing the user interface is, no doubt,
more convenient in comparison to the classic imperative
approach that is used in the most modern programming
languages of general purpose including C++.
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6 CONCLUSIONS

General requirements to the decision support system to
be used for modeling and forecasting financial and economic
processes have been worked out, and mathematical models
for description of the processes selected. A concept of the
decision support system was proposed as well as its
software implementation. The main purpose of the DSS is
modeling and short-term forecasting of nonstationary
nonlinear time series, and the use of forecasts for estimation
of some financial risks. On the basis of the concept proposed
software system was developed that possesses a set of the
following useful features: – it allows to construct high
quality forecasting mathematical models using time series
statistical data; – to test automatically quality of models
and the forecasts based on them using appropriate sets of
statistical cr iteria; – to add and combine various
computational procedures for improving forecasts estimates;
– to work with local and distributed databases; – to easily
modify and expand existing system functionality.

The software has been created with the use of the cross
platform instrumentation Qt and programming languages
C++ and QML. Thanks to the open system architecture the
functional possibilities of the system created can be
expanded substantially (to desirable level) at the expense of
extra computational techniques and analytical instruments,
possibilities for graphical representation of intermediate and
final results as well as the means for interaction with a user.

In the future studies it is supposed to incorporate into
the DSS new models of static and dynamic Bayesian

networks types. Also a substantial attention should be paid
to hir ing the methods for  appropriate taking into
consideration of possible data and process uncertainties.
New integrated data, models, and forecasts estimates criteria
should be developed and integrated into the system to
simplify the process of selection of the best modeling and
forecasting results.
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ПРОЦЕССОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ РИСКОВ
В работе рассматривается концепция построения системы поддержки принятия решений для моделирования и прогнозиро-

вания экономических и финансовых процессов, а также ее программная реализация. На основе предложенной концепции разра-
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за; простота модификации и расширения функций созданной системы.
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І СУПУТНІХ РИЗИКІВ
В роботі розглядається концепція побудови системи підтримки прийняття рішень для моделювання і прогнозування еконо-

мічних і фінансових процесів, а також її програмна реалізація. На основі запропонованої концепції розроблена програмна система,
яка має такі позитивні характеристики: побудова високоякісних прогнозуючих моделей на основі статистичних даних у формі
часових рядів; автоматичне тестування якості моделей і оцінок прогнозів, отриманих на їх основі, за допомогою відповідних
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множин статистичних критеріїв якості; комбінування оцінок прогнозів, обчислених різними методами, з метою підвищення якості
комбінованого прогнозу; простота модифікації та розширення функцій створеної системи.

Ключові слова: модель, економічні і фінансові процеси, статистичні критерії, прогнозування оцінок ризиків.
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РАСШИРЕНИЕ ФОРМАТА МИКРОКОМАНД ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ НА ГИБРИДНЫХ FPGA

В статье предлагается метод синтеза композиционного микропрограммного устройства
управления в базисе гибридных FPGA. Предлагается использование кодов классов
псевдоэквивалентных операторных линейных цепей для уменьшения аппаратурных затрат
в схеме и снижения общей стоимости реализации устройства управления. Приведен пример
применения предложенного метода синтеза. Показано, что экономия аппаратурных
ресурсов достигает 30 % при сохранении временных характеристик устройства.
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ВВЕДЕНИЕ

Композиционные микропрограммные устройств
управления (КМУУ) являются эффективным средством
реализации линейных алгоритмов управления [1, 2]. При
реализации схем КМУУ возникает задача уменьшения
аппаратурных затрат, которая является актуальной для
синтеза любых устройств управления [3]. Методы реше-
ния этой задачи во многом зависят от особенностей эле-
ментного базиса [4].

В настоящее время активно развивается базис про-
граммируемых логических интегральных схем (ПЛИС)
типа гибридных FPGA (Field-Programmable Gate Array) [5,
6]. В состав таких ПЛИС входят элементы табличного типа
(LUT, look-up table) и встроенные блоки программируе-
мых логических матриц (ПЛМ, PLA, programmable logic
array). Примером могут служить микросхемы APEX20K
[7], которые включают блоки PLA, имеющие 32 входа
( 32=S ), 16 выходов ( 16=t ) и 32 терма ( 32=q ). Подоб-
ные FPGA не включают встроенных блоков памяти, на
которых обычно реализуется система выходных функ-
ций КМУУ [8]. В настоящей работе предлагается метод
синтеза КМУУ в базисе гибридных FPGA, основанный
на идеях, изложенных в работах [9, 10].

Целью исследования является уменьшение аппара-
турных затрат в схеме КМУУ при его реализации в бази-
се гибридной FPGA за счет введения в формат микроко-
манд кодов классов псевдоэквивалентных операторных
линейных цепей (ПОЛЦ). Задачей исследования являет-
ся разработка метода синтеза КМУУ, позволяющего
уменьшить количество макроячеек ПЛМ в схеме фор-
мирования функций возбуждения памяти. При этом ал-
горитм управления представляется в виде граф-схемы
алгоритма (ГСА) [3].

1 ОСОБЕННОСТИ КМУУ С РАЗДЕЛЕНИЕМ
КОДОВ

Обозначим в некоторой ГСА Г множество вершин
{ } 210, BBbbB E ∪∪=  и множество дуг E , соединяющих

эти вершины. Начальную вершину обозначим 0b , конеч-
ную – Eb , множество операторных вершин – 1B , множе-
ство условных вершин – 2B . Операторная вершина 1Bbq ∈

содержит набор микроопераций ( ) YbY q ⊆ , где

{ }NyyY ...,,1=  – множество микроопераций (выходных
сигналов), вырабатываемых устройством управления. Ус-
ловная вершина 2Bbp ∈  содержит один элемент множе-

ства логических условий { }LxxX ...,,1=  (входных сигна-
лов). Под линейной понимается ГСА, в которой не менее
75 % от общего числа вершин являются операторными.

Операторная линейная цепь (ОЛЦ) является последо-
вательностью операторных вершин граф-схемы алгорит-
ма. Сформируем множество ОЛЦ { }GC αα= ...,,1 . При

этом каждая пара соседних вершин ОЛЦ Cg ∈α  соеди-
няется дугой Eei ∈  [2]. Каждая ОЛЦ Cg ∈α  имеет про-

извольное число входов k
gI  и только один выход gO . Фор-

мальные определения ОЛЦ, их входов и выходов приве-
дены в работе [2]. Отметим, что каждая вершина 1Bbq ∈
соответствует микрокоманде qMI , которая хранится в
управляющей памяти (УП) по адресу qA . Для адресации
микрокоманд достаточно

( )⎡ ⎤MR 2log=  бит,, (1)

где 1BM = . Пусть каждая ОЛЦ Cg ∈α  состоит из gF

операторных вершин, и пусть ( )GFFF ...,,max 1max = .

Поставим в соответствие каждой ОЛЦ Cg ∈α  двоич-

ный код ( )gK α  разрядности

( )⎡ ⎤GR 21 log= , (2)

DOI 10.15588/1607-3274-2014-1-24
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а каждой компоненте 1Bbq ∈  – двоичный код ( )qbK   раз-
рядности

( )⎡ ⎤max22 log FR = . (3)

Для кодирования ОЛЦ используем элементы τ∈τr ,
а для кодирования их компонент – элементы TTr ∈ , при
этом 1R=τ  и 2RT = . Кодирование компонент выпол-л-
няется в естественном порядке, то есть

( )[ ] ( )[ ] 1KK
1

+=
−igig bb , (4)

где Gg ,1= ; GFi ,1= . Если для ГСА А Γ выполняется ус-
ловие

RRR =+ 21 , (5)

то для ее интерпретации может быть использована мо-
дель КМУУ с разделением кодов (рис. 1), которую обо-
значим 1U .

В КМУУ 1U  схема адресации микрокоманд (САМ)
реализует систему функций возбуждения счетчика CT
(6) и регистра RG (7):

),( XτΦ=Φ ; (6)

),( XτΨ=Ψ . (7)

Рис. 1. Структурная схема КМУУ 1U

При таком подходе адрес микрокоманды MIq опреде-
ляется как

( ) ( ) ( )qgq bKKbA *α= , (8)

где вершина qb  входит в ОЛЦ Cg ∈α , а символом «*»
обозначается операция конкатенации.

По сигналу Start в RG и CT заносится начальный ад-
рес микропрограммы, а триггер выборки ТВ устанавли-
вается в единичное состояние, разрешая этим выборку
команд из УП. Если считанная микрокоманда не соот-
ветствует выходу ОЛЦ, то одновременно с микроопера-
циями ( )qbY  формируется сигнал 0y , по которому к со-
держимому CT прибавляется единица, формируя тем
самым адрес следующей компоненты текущей ОЛЦ. Если
микрокоманда соответствует выходу ОЛЦ, сигнал 0y  не
формируется. При этом адрес входа следующей ОЛЦ
формируется схемой САМ. При достижении окончания
микропрограммы формируется сигнал yE, триггер ТВ
обнуляется, и выборка команд из УП прекращается.

Число термов в схеме САМ может быть уменьшено
путем введения преобразователя кодов ОЛЦ в коды клас-

сов псевдоэквивалентных ОЛЦ [2]. ОЛЦ Cji ⊆αα },{

называются псевдоэквивалентными, если их выходы свя-
заны с входом одной и той же вершины ГСА Г. Следует
заметить, однако, что реализация такого преобразовате-
ля требует дополнительных аппаратурных ресурсов мик-
росхемы FPGA.

В настоящей работе предлагается метод синтеза
КМУУ в базисе гибридных FPGA, основной целью кото-
рого является уменьшение аппаратурных затрат в схеме
устройства управления.

2 ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРЕДЛАГАЕМОГО
МЕТОДА

Пусть ОЛЦ 1Cg ∈α , если 1Cg ∈α  и ее выход не свя-я-
зан с входом конечной вершины ГСА Г. Найдем разбие-
ние { }IC BB ...,,1=Π  множества 1C  на классы ПОЛЦ.

Закодируем классы CiB Π∈  двоичными кодами ( )iBK
разрядности

( )⎡ ⎤IRI 2log= . (9)

В работах [9, 10] предлагается ввести в формат мик-
рокоманд поле ( )iBK . При этом управляющая память
реализуется на встроенных блоках памяти. Однако в слу-
чае гибридных FPGA такие блоки отсутствуют. Функцию
блоков встроенной памяти могут выполнять LUT эле-
менты, которые можно рассматривать как блок памяти
с LS  входами и одним выходом. Очевидно, LUT элемент

имеет LS2  ячеек памяти.
Пусть для данной ГСА Γ выполняется отношение

RSL ≥ . (10)
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В КМУУ 2U  схема САМ реализуется в виде совокуп-
ности блоков PLA, называемой PLAer. Схема УП реали-
зуется из совокупности элементов LUT, называемой
LUTer. Блоки CT и RG также реализованы на LUT эле-
ментах.

Классы CiB Π∈  закодированы переменными rz , об-
разующими множество },...,{ 1 IRzzZ = . Блок PLAer реа-
лизует функции

),( XZΦ=Φ ; (11)

),( XZΨ=Ψ . (12)

Блок LUTer реализует функции

),( TYY τ= ; (13)

),( TZZ τ= (14)

),(00 Tyy τ= . (15)

В настоящей работе предлагается метод синтеза
КМУУ 2U , включающий следующие этапы:

1. Формирование множеств C , 1C  и CΠ  для ГСА Г..
2. Кодирование ОЛЦ, их компонент и классов CiB Π∈ .
3. Формирование содержимого блока LUTer.
4. Формирование таблицы блока PLAer.
5. Синтез логической схемы КМУУ.

Рис. 2. Структурная схема КМУУ 2U

3 ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕННОГО
МЕТОДА

Пусть ГСА 1Γ  содержит 7=G  ОЛЦ: { }71 ...,, αα=C ,
где 17 C∉α . В множестве 1C  выделены I=3 класса ПОЛЦ:

{ }321 ,, BBBC =Π , где { }11 α=B , { }322 , αα=B ,

{ }6543 ,, ααα=B . ОЛЦ iα  сформированы из следующих
последовательностей операторных вершин:

3211 ,, bbb=α , 76542 ,,, bbbb=α , 983 ,bb=α ,

1211104 ,, bbb=α , 161514135 ,,, bbbb=α ,

18176 ,bb=α , 20197 ,bb=α . Согласно (2) для кодирова-а-
ния ОЛЦ достаточно 31 =R  переменных из множестваа

{ }321 ,, τττ=τ . Максимальное количество компонент
4max =F , для их кодирования согласно (3) достаточно

22 =R  переменных из множества { }21,TTT = . В общем
случае для кодирования 20=M  операторных вершин со-
гласно (1) достаточно 5=R  двоичных разрядов, следова-
тельно, условие (5) выполняется, и применение метода раз-
деления кодов целесообразно. При этом для кодирования
I=3 классов ПОЛЦ согласно (9) необходимы 2=IR  пере-
менные, которые формируют множество { }21, zzZ = .

Закодируем ОЛЦ Cg ∈α   и их классы произвольным

образом: ( ) 0001 =αK , …, ( ) 1107 =αK ; ( ) 001 =BK , …,

( ) 103 =BK . Для выполнения условия (4) присвоим пер-
вой компоненте каждой ОЛЦ Cg ∈α  код 00, второй – 01,
третьей – 10, четвертой – 11. Это позволит определить

адреса ( )qbA  микрокоманд КМУУ ( )12 ΓU , показанные в

табл. 1. Здесь и далее запись ( )jiU Γ  обозначает КМУУ

iU , которое интерпретирует ГСА jΓ .

Из табл .  1 имеем ,  например,  ( ) 001106 =bA ,

( ) 1010118 =bA  и т. д.

Формат микрокоманд КМУУ 2U  включает поля 0y ,

Ey , FY , FB , где поле ле FY  содержит код набора микро-
операций, а поле FB – код класса CiB Π∈ . Если 10 =y ,
то содержимое поля FB игнорируется.

Содержимое блока LUTer КМУУ ( )12 ΓU  показано в
табл. 2. Принцип формирования содержимого блока LUTer

тривиален. В строку с адресом ( )qbA  записывается набор

микроопераций ( )qbY . Если вершина 1Bbq ∈  не является

выходом ОЛЦ Cg ∈α , то в строку с адресом ( )qbA  записы-
вается микрооперация 0y . В противном случае в эту стро-

ку записывается код ( )iBK , где ig B∈α . Если вершина

1Bbq ∈  связана с конечной вершиной ГСА, то в строку с

адресом ( )qbA  заносится микрооперация Ey .
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Таблица 1. Адреса микрокоманд КМУУ ( )12 ΓU

 321 τττ  

21TT   
000 001 010 011 100 101 110 

00 1b  4b  8b  10b  13b  17b  19b  

01 2b  5b  9b  11b  14b  18b  20b  

10 3b  6b  ∗ 12b  15b  ∗ ∗ 

11 ∗ 7b  ∗ ∗ 16b  ∗ ∗ 

В табл. 2 дано символьное содержимое блока LUTer, а
переход к битовым строкам не представляет сложностей.

Пусть переходы из выходов ОЛЦ 1Cg ∈α  представлены
следующей системой обобщенных формул переходов [2]:

.

;

;

83517351153

16531953134310432

821621411

bxxbxxbxB

bxxbxxbxxbxxB

bxxbxxbxB

∨∨→

∨∨∨→

∨∨→

 (16)

Подобная система является основой для формирова-

ния таблицы блока PLAer со столбцами iB , ( )iBK , qb ,

( )qbA , hX , hΨ , hΦ , h . Назначение столбцов ясно из

табл. 3, задающей переходы для класса CB Π∈3 .
Адреса микрокоманд берутся з табл. 1. Отметим, что

{ }321 ,, DDD=Ψ , { }54, DD=Φ . Общее число строк

( )jH Γ2  в таблице блока КМУУ ( )jU Γ2  совпадает с чис-
лом термов в системе обобщенных формул переходов.

 321 τττ  

21TT   000 001 010 011 100 101 110 

00 0y  ( )1bY  0y ( )4bY  0y ( )8bY  0y ( )10bY  0y ( )13bY  0y ( )17bY  0y ( )19bY  

01 0y ( )2bY  0y ( )5bY  2z ( )9bY  0y ( )11bY  0y ( )14bY  1z  ( )18bY  Ey ( )20bY  

10 ( )3bY  0y ( )6bY  ∗ 1z ( )12bY  0y ( )15bY  ∗ ∗ 

11 ∗ 2z ( )7bY  ∗ ∗ 1z  ( )16bY  ∗ ∗ 

( )iBK  ( )qbA  
iB  

1z  2z  
qb  

1τ  2τ  3τ  1T  2T  
hX  hΨ  hΦ  h  

11b  0 1 1 0 1 5x  2D  3D  5D  1 

17b  1 0 1 0 0 35xx  1D 3D  – 2 3B  1 0 

8b  0 1 0 0 0 35 xx  2D  – 3 

Таблица 2. Содержимое блока LUTer КМУУ ( )12 ΓU

Таблица 3. Фрагмент таблицы блока PLAer КМУУ ( )12 ΓU

В нашем примере,  ( ) 1012 =ΓH .  Отметим , что

( ) 2011 =ΓH , где ( )jiH Γ  обозначает число строк в табли-

це блока PLAer КМУУ iU , интерпретирующей ГСА jΓ .
Системы (11)–(12) формируются по таблице перехо-

дов. Так, из табл. 3 можно построить фрагменты ДНФ:

.

;

;

35215213

35215212

35211

xxzzxzzD

xxzzxzzD

xxzzD

∨=

∨=

=

(17)

При выполнении условий

;31 RRLS ++≥ (18)

;21 RRt +≥ (19)

),( j2 Γ≥ Hq (20)

блок PLAer тривиальным образом реализуется на одной
макроячейке PLA. Если эти отношения нарушеются, то
требуется несколько макроячеек. Для уменьшения чис-
ла макроячеек PLA в схеме блока PLAer можно исполь-
зовать известные методы [11].

При выполнении условия (10) каждая функция из си-
стем (12)–(14) реализуется на одном элементе LUT. Та-
кое решение является оптимальным. При этом таблица
блока LUTer рассматривается как таблица истинности
функций (13)–(15).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемый метод расширения формата микроко-
манд за счет введения поля с кодом класса псевдоэквива-
лентных ОЛЦ ориентирован на уменьшение числа мак-
роячеек PLA в схеме формирования адреса микрокоманд.
При этом число тактов интерпретации алгоритма управ-
ления совпадает с соответствующим значением для базо-
вой структуры КМУУ 1U  с разделением кодов.

Уменьшение числа термов в ДНФ функций возбуж-
дения памяти может привести к уменьшению числа уров-
ней в комбинационной части КМУУ. Это в свою оче-
редь приводит к повышению быстродействия цифровой
системы в целом. Рассмотренные нами примеры пока-
зали, что число макроячеек PLA в зависимости от их па-
раметров уменьшается на значение до 30 % по сравне-

нию с КМУУ 1U . Напомним, что применение этого
метода целесообразно только для линейных ГСА при
выполнении условия (5).

Научная новизна предложенного метода состоит в
использовании классов псевдоэквивалентных ОЛЦ для
уменьшения числа макроячеек PLA в схеме адресации
микрокоманд. Практическая значимость метода заклю-
чается в уменьшении числа макроячеек при реализации
схемы КМУУ, что позволяет получить схемы, обладаю-
щие меньшей стоимостью, чем известные аналоги.

Отметим, что при нарушении условий (18)–(20) ис-
пользование изложенного подхода невозможно, а струк-
тура КМУУ и соответствующий метод синтеза нужда-
ются в модификации, на что и направлены дальнейшие
направления исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Barkalov, A. Logic Synthesis for Compositional
Microprogram Control Unit / A. Barkalov, L. Titarenko. –
Berlin : Springer, 2008. – 272 p.

2. Synthesis of compositional microprogram control unit with
dedicated area of inputs / Alexander Barkalov, Larysa
Titarenko, Jacek Bieganowski, A.N. Miroshkin // W: Design
of digital systems and devices / eds M. Adamski, A. Barkalov,
M. Wegrzyn. – Berlin: Springer-Verlag, 2011. (Lecture Notes
in Electrical Engineering; 79). – P. 193–214.

3. Баркалов, А. А. Синтез устройств управления на програм-
мируемых логических устройствах / А. А. Баркалов. – До-
нецк, ДНТУ, 2002. – 262 с.

4. Соловьев, В. В. Проектирование цифровых схем на осно-
ве программируемых логических интегральных схем / Со-
ловьев В. В. – М. : Горячая линия-ТЕЛЕКОМ, 2001. –
636 с.

5. Kabiani, A. The Hybrid Field Programmable Architecture /
A. Kabiani, S. Brown // IEEE Design & Test of Computers. –
1999. – V. 16, No. 4. – P. 74–83.

6. Singh, S. K. Design flow of reconfigurable embedded system
architecture using LUTs/PLAs / S. K. Singh, R. K. Singh // 2nd
IEEE International Conference on Parallel Distributed and Grid
Computing (PDGC). – 6–8 Dec. – 2012. – P. 385–390.

7. Altera Corporation APEX20K PLD Family Data Sheet (2004)
[электронный ресурс]. – Режим доступа: www.altera.com/
literature/ds/apex.pdf

8. Баркалов, А. А. Синтез композиционных микропрограмм-
ных устройств управления / А. А. Баркалов, Л. А. Тита-
ренко. – Харьков : Коллегиум, 2007. – 302 с.

9. Баркалов, А. А. Расширение формата микрокоманд в мик-
ропрограммном устройстве управления с разделением
кодов / А. А. Баркалов, Л. А. Титаренко, А. Н. Мирош-
кин // Радиоэлектроника и информатика. – № 2 (41), ап-
рель-июнь. – 2008. – С. 40–45.

10. Баркалов, А. А. Расширение формата микрокоманд в ком-
позиционном микропрограммном устройстве управления
с элементаризацией операторных линейных цепей /
А. А. Баркалов, А. А. Красичков, А. Н. Мирошкин //
Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – № 7. –
С. 301–305.

11. Баранов, С. И. Цифровые устройства на проектируемых
БИС с матричной структурой / С. И. Баранов, В. А. Скля-
ров. – М. : Радио и связь, 1986. – 272 с.

Стаття надійшла до редакції 03.02.2014.

Мірошкін О. М.
Канд. техн. наук, доцент, ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», Україна
РОЗШИРЕННЯ ФОРМАТУ МІКРОКОМАНД ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИСТРОЮ КЕРУВАННЯ НА ГІБРИДНИХ FPGA
У статті пропонується метод синтезу композиційного мікропрограмного пристрою керування в базисі гібридних FPGA.

Пропонується використання кодів класів псевдоеквівалентних операторних лінійних ланцюгів для зменшення апаратурних вит-
рат в схемі та зниження загальної вартості реалізації пристрою керування. Наведений приклад використання запропонованого
метода синтезу. Показано, що економія апаратурних витрат досягає 30 % при збереженні часових характеристик пристрою.

Ключові слова: композиційний мікропрограмний пристрій керування, розширення формату мікрокоманд, LUT елемент,
гібридні FPGA, зниження апаратурних витрат, псевдоеквівалентні ОЛЛ.
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EXTENSION OF MICROINSTRUCTION FORMAT FOR CONTROL UNIT IMPLEMENTATION ON HYBRID FPGA
A synthesis method of compositional microprogram control unit on hybrid FPGA (that contain table elements, and programmable

logic arrays) is proposed. The main purpose of the method is hardware amount reduction in the control unit circuit. Usage of classes codes
of pseudoequivalent operational linear chains for hardware amount reducing in the circuit and overall cost reducing of the control device
is proposed. An example of the proposed synthesis method application is given. It is shown that depending on the basis circuit
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parameters and characteristics of the control algorithm hardware resource saving can reach 30 % in comparison to the costs of basic circuit
control device implementation. Time characteristics of control units of modified and base structured are equivalent.

Keywords: compositional microprogram control unit, microinstruction format extension, LUT element, hybrid FPGA, reduction of
hardware amount, pseudoequivalent OLC.

REFERENCES

1. Barkalov A., Titarenko L. Logic Synthesis for Compositional
Microprogram Control Unit. Berlin, Springer, 2008, 272 p.

2. Synthesis of compositional microprogram control unit with
dedicated area of inputs / Alexander Barkalov, Larysa
Titarenko, Jacek Bieganowski, A.N. Miroshkin, W: Design
of digital systems and devices / eds M. Adamski, A. Barkalov,
M. Wegrzyn. Berlin, Springer-Verlag, 2011. (Lecture Notes
in Electrical Engineering; 79), pp. 193–214.

3. Barkalov A. A. Sintez ustrojstv upravleniya na
programmiruemyx logicheskix ustrojstvax. Doneck, DNTU,
2002, 262 p.

4. Solov’ev V.V. Proektirovanie cifrovyx sxem na osnove
programmiruemyx logicheskix integral’nyx sxem. Moscow,
Goryachaya liniya-TELEKOM, 2001, 636 p.

5. Kabiani A., Brown S. The Hybrid Field Programmable
Architecture, IEEE Design & Test of Computers, 1999, V.16,
No. 4, pp. 74–83.

6. Singh S. K., Singh R. K. Design flow of reconfigurable
embedded system architecture using LUTs/PLAs. 2nd IEEE

International Conference on Parallel Distributed and Grid
Computing (PDGC), 6–8 Dec. 2012, pp. 385–390.

7. Altera Corporation APEX20K PLD Family Data Sheet (2004)
[e’lektronnyj resurs], Rezhim dostupa: www.altera.com/
literature/ds/apex.pdfэ

8. Barkalov A. A., Titarenko L. A. Sintez kompozicionnyx
mikroprogrammnyx ustrojstv upravleniya. Xar’kov,
Kollegium, 2007, 302 p.

9. Barkalov A. A., Titarenko L. A., Miroshkin A. N., Barkalov
A. A. Rasshirenie formata mikrokomand v
mikroprogrammnom ustrojstve upravleniya s razdeleniem
kodov, Rad ioe’lektronika i informatika, No. 2 (41),
aprel’iyun’, 2008, pp. 40–45.

10. Barkalov A. A., Krasichkov A. A., Miroshkin A. N.
Rasshirenie formata mikrokomand v kompozicionnom
mikroprogrammnom ustrojstve upravleniya s
e’lementarizaciej operatornyx linejnyx cepej, Radіoelektron.
і komp’yut. sistemi, 2010, No. 7, pp. 301–305.

11. Baranov S. I., Sklyarov V. A. Cifrovye ustrojstva na
proektiruemyx BIS s matrichnoj strukturoj. Moscow, Radio
i svyaz’, 1986, 272 p.



172

ТЕОРІЯ І МЕТОДИ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИ
АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ

ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

THEORY AND METHODS
OF AUTOMATIC CONTROL

УДК 681.5: 622.451

Чередникова О. Ю.1, Лапко В. В.2

1Канд. техн. наук, доцент, ДонНТУ, Украина
2Канд. техн. наук, доцент, профессор, ДонНТУ, Украина, E-mail: lapko@cs.dgtu.donetsk.ua

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ОБЪЕКТОМ СО ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ПЕРЕХОДНОЙ ФУНКЦИЕЙ

Рассмотрен синтез оптимального по быстродействию управления объектом со
знакопеременной характеристикой – выемочным участком угольных шахт. В управлении
предложено использовать специально вычисляемую промежуточную однополярную
переменную, т.е. координату, не имеющую знакопеременной характеристики. Апробация
разработанного управления выполнена методами математического моделирования.
Показано, что предложенный закон управления обеспечивает устойчивое управление и
существенное ускорение отработки заданного режима работы объекта.
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ВВЕДЕНИЕ

Ряд процессов в вентиляционной системе рудников и
угольных шахт относятся к классу объектов со знакопе-
ременной характеристикой [1], обусловленной наличи-
ем правых нулей в операторе объекта. В промышленных
процессах с правыми нулями управляющий параметр
распространяется на выход объекта по двум каналам с
различными знаками и в зависимости от доли положи-
тельной и отрицательной части управляющего парамет-
ра максимальный выброс выходного сигнала при изме-
нении управляющего параметра происходит либо в по-
ложительную, либо в отрицательную область. Это
свойство и значительная инерционность рассматривае-
мых объектов ухудшает регулируемость процессов и
предъявляет достаточно высокие требования ко време-
ни регулирования.

Целью исследования является синтез оптимального по
быстродействию управления объектом со значительной
инерционностью и знакопеременной характеристикой.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В качестве процесса со знакопеременной характерис-
тикой рассмотрена аэрогазодинамика вентиляционной
системы добычного участка угольных шахт при отработ-
ке заданного режима проветривания участка (рис. 1, 2).

Газовоздушная смесь на добычном участке (рис. 1)
распространяется по двум параллельным каналам. Боль-
шая часть газовоздушного потока движется по откаточ-
ному штреку, лаве и вентиляционному штреку, обога-
щаясь метаном в лаве. Меньшая доля воздуха – так назы-
ваемые утечки воздуха – омывает большие пористые
пустоты, образованные добытым углем, обогащаясь
метаном отбитого угля и разгруженных верхних уголь-
ных пластов – так называемых спутников разрабатывае-
мого пласта. При этом в силу малости утечек через пус-
тоты, образованные добытым углем, концентрация ме-
тана в них доходит до 100 %, что обуславливает большое
влияние дебита утечек воздуха через эту зону на выход-
ную концентрацию метана. Большие объемы пористой
среды, омываемой утечками, проявляются в значитель-
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Рис. 1. Обобщенная схема движения газовоздушной смеси в выработках и выработанном пространстве выемочного участка:
Q – дебит воздуха на участке; С – концентрация метана в исходящей струе участка; Qсп – дебит метана из спутника; Qмв –
общий дебит метана из выработанного пространства; Qму – общий дебит метана в исходящей струе участка; Qмл – дебит

метана из лавы; Qут – утечки воздуха в выработанное пространство; ДС, ДQ – датчики соответственно концентрации метана и
расхода воздуха

ной длительности переходных процессов по концентра-
ции метана в утечках воздуха, а, следовательно, и в изме-
нении содержания метана в воздушном потоке на выхо-
де участка. Пример графиков переходного процесса при
изменении режима проветривания на участке шахты
«Мушкетовская-Вертикальная» показан на рис. 2. При
положительном приращении управляющего параметра
на участке – расхода воздуха – на выходе участка в пер-
вый момент происходит положительный выброс концен-

трации метана относительно исходного уровня. Сниже-
ние доли метана в выходном потоке воздуха происходит
только по прошествии достаточно продолжительного
времени, связанного со временем установления нового
значения средней концентрации метана в пустотах. В
силу этого время установления стационарной зависи-
мости между воздухом и содержанием метана может
достигать нескольких часов [2]. В реальных производ-
ственных условиях по правилам безопасности регули-

Рис. 2. Графики переходных аэрогазодинамических процессов на участке при изменении режима проветривания
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рование проветривания участка выполняется только пе-
риодически при отсутствии на участке производствен-
ных процессов по добыче угля. С учетом значительной
инерционности процессов в объекте наиболее эффек-
тивным средством решения задачи установления требу-
емого режима проветривания является реализация оп-
тимальной системы управления по газу, позволяющей
автоматически обеспечивать отработку расчетного ре-
жима вентиляции рабочего пространства участка за
минимально возможное время. В силу этого, в качестве
цели в данной статье рассматривается разработка опти-
мального по быстродействию управления проветрива-
нием в условиях знакопеременной характеристики объек-
та управления – выемочного участка.

СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ПО БЫСТРОДЕЙ-
СТВИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕТРИВАНИЕМ
ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА СО
ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ

В первом приближении оператор выемочного учас-
тка определяется совокупностью следующих уравнений
массопереноса.

Общий дебит метана на участке определяется выде-
лением газа из выработанного пространства и лавы вы-
ражением

Qму=Qмв+Qмл. (1)

Для относительных безразмерных приращений урав-
нение (1) принимает вид

q(t) = лθ qл(t) + вθ qв(t), (2)

где q = (Qму – Qому ) / Qому, qв = (Qмв – Qомв ) / Qомв,
qл = (Qмл – Qомл ) / Qомл – соответственное приращение
дебита метана соответственно на участке, из выработан-
ного пространства  и из  лавы;  му0мл0л / QQ=θ ;

му0мв0в / QQ=θ ; Qому, Qомл, Qомв – дебит метана в ус-
тановившемся режиме соответственно на участке, из
выработанного пространства и из лавы.

С учетом средней концентрации метана по всему
объему утечек воздуха масса метана, выносимого утеч-
ками воздуха, описывается зависимостью [3]

dt
dGmq

Tdt
dq

=+ в
в

в 1 , (3)

где m – коэффициент турбулентности выработанного
пространства; Тв – время однократного обмена воздуха
в выработанном пространстве.

При использовании И-регулятора для изменения уп-
равляемого параметра участка изменение расхода опи-
сывается зависимостью

dG/dt=U, (4)

где U – управление.

Не ограничивая общности рассмотрения, построим
оптимальную по быстродействию систему управления
по газу при нулевом возмущении из лавы (qл=0). В силу
этого, согласно (2), (3) движение объекта будет описы-
ваться уравнением

Umq
Tdt

dq
в

в

1
θ=+ .  (5)

Проведем оптимизацию процессов перехода от ис-
ходного режима проветривания (Gн, qн) в желаемое со-
стояние (Gж, qж) за минимальное время при ограниче-
нии уровня управляющего воздействия U – скорости
изменения расхода воздуха на участке. Физически мак-
симальное значение управления U определяется конст-
рукцией шибера, перекрывающего сечение выработки,
и может регулироваться в типовых регуляторах сечения
выработок в области [–5⋅10–3; 5⋅10–3] с–1. На оптимальных
траекториях движения объекта будем принимать U=±Um.

Линию переключения оптимального управления оп-
ределим методом «попятного» движения системы (4, 5),
начиная с некоторого желаемого конечного состояния
(0, Gж ) [4] по уравнению

вв TUmq
d
dqT m ⋅θ⋅⋅−=−

τ
; (6)

UddG −=τ , (7)

где τ = tж – t; tж – время оптимального процесса; τ  –
«обратное» время.

По решению системы (6), (7) при U=±Um получим

))1)/()(sign(exp()( вввлп −λλ⋅⋅⋅⋅θ= UTUTmGq m , (8)

где λ  =G–Gж.
Оптимальные по быстродействию процессы по газу

на участке обеспечиваются при формировании управ-
ления по закону [4]

ϕ  =q–qлп; (9)

⎩
⎨
⎧

=ϕ−⋅
≠ϕϕ⋅

=
.0при),(sign

;0при),(sign

ж GGU
U

U
m

m (10)

В законе оптимального  управления по газу (8–10)
использован неизмеряемый объем газа q на выходе
объекта. Реальными данными измерительной системы
являются расход воздуха Q и концентрация метана С, по
которым искомую координату можно вычислить исходя
из этих значений средней концентрации метана и расхо-
да воздуха на выходе вентиляционного штрека участка,
описываемой уравнением массопереноса [5]

мувш QQС
dt
dСV =+ , (11)

где Vвш – объем выработки с интенсивным перемеши-
ванием газа, выносимого утечками воздуха, и основно-
го потока воздуха.
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В первом приближении выражение (11) может быть
представлено уравнением

Gqk
dt
dkТ −=+вш ,

где Твш=Vвш/Q0 – время однократного обмена воздуха
во всем объеме перемешивания метановоздушной мас-
сы; k = (С–C0) / C0 – относительное изменение концен-
трации метана на участке; C0 – номинальное содержа-
ние газа в выходном потоке.

Отсюда следует, что расчет управляемой координаты оп-
тимальной системы (8–10) можно производить по формуле

GkdtdkТq ++= вш . (12)

 В выражении (12) производная dk/dt является ненаб-
людаемой величиной, поэтому для оценки реального
значения производной dk/dt используем в блоке наблю-
дателя (рис. 3) уравнение

)(ф tkхdtdxТ =+ , (13)

где Тф – постоянная времени фильтра.
При этом для исключения существенного влияния инер-

ционности фильтра на динамику системы управления при-
мем постоянную времени фильтра значительно меньшей
постоянной времени по газу Тв (Тв≈2000 с). Тогда достаточ-
но строго можно считать, что dx/dt≈dk/dt.

В силу этого, в законе управления оценка объема
регулируемого газа q  в блоке наблюдения системы
(рис. 3) определим из равенства

Gk
dt
dxТq ++= вш .

Рис. 3. Функциональная схема системы оптимального
управления проветриванием выемочного участка, где БОУ –
блок оптимального управления; ОУ – объект управления;

БН – блок наблюдателя

ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПО
БЫСТРОДЕЙСТВИЮ АЭРОГАЗОДИНАМИЧЕС-
КИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОТРАБОТКЕ ЗАДАННЫХ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ОБЪЕКТА

Апробация алгоритма управления осуществлялась
для выемочного участка, физические параметры кото-
рого характерны для метанообильных шахт Донбасса [3].
При этом постоянная времени фильтра в модельном
эксперименте принималась равной Тф=10 с (рис. 4). Гра-
фики переходных процессов отображают временные
зависимости процессов управления (рис. 4, а) и фазо-
вые траектории процесса управления в системе фазо-
вых координат (q–G) и (k–G) (рис. 4, б). Начальное поло-

a)

б)

Рис. 4. Процессы управления при установлении желаемого
расхода воздуха Gж=0,5

жение изображающей точки  в фазовой плоскости (q–G)
(0, –0,5) представляет собой некоторый исходный стаци-
онарный режим проветривания на участке, соответству-
ющем точке (0,5, –0,5) в плоскости (k–G). В момент вре-
мени (t=50 c) по заданию диспетчера вентиляционной
службы включается автоматический режим отработки
заданного дебита воздуха на участке Gж=0,5. По завер-
шении переходного процесса на участке устанавливает-
ся заданный расход воздуха и новые значения относи-
тельной концентрации метана при нулевом значении
общего относительного дебита метана. При пуске сис-
темы управления изображающая точка находится выше
линии переключения, поэтому под воздействием поло-
жительного управляющего воздействия движется до ли-
нии переключения, и при ее достижении знак управляю-
щего воздействия инвертируется. После этого изобра-
жающая точка движется вдоль линии переключения и
достигает конечного состояния (0, 0,5) в плоскости (q–G)
и соответственно состояния (–0,5, 0,5) в плоскости (k–G).
При этом процесс установления заданного режима яв-
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ляется слабо колебательным, однако колебательные про-
цессы происходят быстро по сравнению с процессами в
объекте, т.е. колебания практически не влияют на дина-
мику системы.

ВЫВОДЫ
1. Проведенные аналитические и экспериментальные

исследования позволяют рекомендовать для рассмотрен-
ных объектов со знакопеременной характеристикой при
синтезе системы управления принцип оптимального по
быстродействию управления с использованием в законе
выработки управляющего воздействия промежуточной
переменной объекта,  вычисляемой по выходным коор-
динатам объекта, и не имеющей знакопеременной ха-
рактеристики.

2. На примере системы периодического диспетчерс-
кого регулирования рудничной атмосферы угольных
шахт показана работоспособность предложенной сис-
темы и достаточно высокая ее эффективность по быст-
родействию по сравнению с инерционностью объекта.
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СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОГО ЗА ШВИДКОДІЄЮ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ ЗІ ЗНАКОЗМІННОЮ ПЕРЕХІДНОЮ

ФУНКЦІЄЮ
Розглянуто синтез оптимального за швидкодією керування об’єктом зі знакозмінною характеристикою – виїмковою ділян-

кою вугільних шахт. В управлінні запропоновано використовувати спеціально обчислювальну проміжну однополярну змінну,
тобто координату, яка не має знакозмінної характеристики. Апробація розробленого управління виконана методами математич-
ного моделювання. Показано, що запропонований закон управління забезпечує стійке управління та істотне прискорення відпра-
цювання заданого режиму роботи об’єкта.

Ключові слова: фазова площина, оптимальне управління, знакозмінна характеристика об’єкта, блок спостереження, виїмко-
ва ділянка, режим провітрювання.
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SYNTHESIS OF SPEED-OPTIMAL CONTROL  FOR THE OBJECT WITH AN ALTERNATING-SIGN TRANSITION

FUNCTION
The synthesis of speed-optimal control for object with alternating-sign characteristic – excavation site of coal mines – was considered.

The task comes to establishment of the desired mode of object operation with minimal time due to significant inertia process. Alternating-
sign characteristic of methane concentration leads to release of methane, which complicates the synthesis of control system and
complicates the control law. To improve the performance of control system the original new approach to the synthesis of the control law
was proposed. For the control law it is proposed to use unipolar variable clearly identified at the regulated coordinate – methane
concentration. Approbation of developed control was done with methods of mathematical modeling. It is shown that the proposed
control law provides sustainable management and a significant acceleration of testing of the specified mode at the object. The results will
be used in the aero-gas informational complex, implemented by 60 mines of Donbas.

Keywords: phase plane, optimal control, alternating-sign characteristic of the object, surveillance unit, working site, ventilation
mode.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОКОНТРОЛЕРІВ В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ
СИСТЕМАХ

Наведено математичний опис та використання у електромеханічних системах трьох
нейроконтролерів: з прогнозуючим керуванням, на основі моделі нелінійної авторегресіі
з ковзаючим середнім та нейроконтролера з еталонною моделлю. Описано наявні в системі
MATLAB інструменти дослідження цих нейроконтролерів і з їх використанням синтезовані
та досліджені системи керування одно та двомасових електромеханічних систем з
електроприводом постійного струму. За результатами моделювання порівняні властивості
синтезованих систем.

Ключові слова: нейрокерування, нейроконтролер, нейронна мережа,
електромеханічна система, математична модель, математичне моделювання.

ВСТУП

Не зважаючи на велику кількість підходів до пробле-
ми синтезу систем керування (СК) нелінійними об’єкта-
ми при випадкових сигналах, універсального та ідеаль-
ного регулятора поки не існує, при цьому, як відзначається
у [1], одним із більш перспективних напрямків є побудо-
ва нейромережевих СК, які дозволяють у значній мірі
зняти математичні проблеми аналітичного синтезу и
аналізу проектованої системи.

У літературі описано багато прикладів практичного
використання нейронних мереж (НМ) для вирішення за-
дач керування різноманітними об’єктами. На даний мо-
мент розроблено де кілька методів нейрокерування: іміту-
юче, інверсне, з прогнозуванням, багатомодульне,
гібридне, допоміжне та інші [2].

В пакеті прикладних програм Neural Network Toolbox
системи Matlab [3] приведені найбільш теоретично об-
грунтовані нейроконтролери (НК): з прогнозуванням
(Neural Predictive Control – NPC), з моделлю нелінійної
авторегресії зі ковзаючим середнім (Nonlinear Auto
Regressive Moving Average – NARMA-L2) та з еталон-
ною моделлю (Model Reference Controller – MRC).

Керування з NPC використовують для різних об’єктів,
наприклад: підтримка необхідної концентрації рідини у
резервуарі [4], наведення і стабілізація озброєння лег-
коброньованих машин [5], керування машиноподібним
мобільним роботом [6]. У [7] наведено математичний
опис прогнозуючого нейрокерування і з використанням
інструментів системи MATLAB, синтезовано СК з NPC у
контурі струму електропривода. У [8] досліджувалося
застосування NPC для коригування вихідного значення
ПІ-регулятора швидкості, що дозволило поліпшити пе-
рехідні процеси у двохмасовій системі електропривода.
Проте, у наведених вище статтях відсутнє порівняння
результатів використання NPC з результатами інших типів
НК у СК електроприводів.

В [9] використовується контролер NARMA-L2 для
автоматичного керування судном на змінному курсі. У
[1] при вирішенні задачі наведення та стабілізації озброє-
ння легкоброньованої  машини нейрорегулятор
NARMA-L2 використовується у контурі швидкості. Як
відзначають автори, NARMA-L2 працює як релейний
регулятор, вихід якого перемикається у протилежні зна-
чення обмежень, що приводить до суттєвих коливань
швидкості (до 40 % від максимальних).
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В [10] наведено можливість в режимі реального часу
цифрового керування гіроскопічним перевернутим ма-
ятником, який врівноважується за допомогою маховика
з двигуном постійного струму і СК з контролером
NARMA_L2. Цифровий ПІД-регулятор з адаптацією за-
безпечує начальну стійкість об’єкта для навчання
NARMA контролера. Автори відзначають, що при вико-
ристанні NARMA контролера закони керування є не-
лінійними і є можливість on-line адаптації контролера для
забезпечення заданої динаміки об’єкта, що змінюється.

У [11] описані контролери NARMA_L3 і NARMA_L4,
що розширюють відповідно контролери NARMA_L1 і
NARMA_L2 для багатьох входів і виходів. Порівняння
продуктивності цих контролерів з результатами, описа-
ними в [12], де закладені основи контролерів NARMA,
показало, що при вирішенні тих же завдань отримані
кращі результати. При навчанні НМ використовувалися
тільки статичні методи. Крім того, за результатами моде-
лювання встановлено, що при близьких продуктивнос-
тях для контролера NARMA_L3 кількість нейронів в НМ
більше, ніж в моделях контролера NARMA_L4.

У [14] НК з еталонною моделлю умовно поділяють на
два класи: прямі та непрямі системи. На вхід будь якої з
цих СК поступає зовнішній сигнал завдання, який по-
дається на регулятор та еталонну модель і визначає ба-
жану поведінку об’єкта керування. Структура НК MRC
названа як адаптивна непряма нейромережева СК. У такій
системі паралельно об’єкту підключена налагоджувана
модель, параметри якої безперервно уточнюються у
темпі з процесом керування за допомогою алгоритму
оцінювання. Ці параметри використовуються регулято-
ром у якості оцінок параметрів об’єкта керування, при
такому керуючи впливи визначаються шляхом аналітич-
ної мінімізації прийнятого критерію керування, який є
функцією від похибки керування. Синтез оптимального
керування пов’язаний з оцінкою якобіана об’єкту

{ }ij dudyJ = . Фактично процес керування зводиться до
відслідкування адаптивною моделлю поведінки еталон-
ної моделі [14].

В Demos Matlab приведений приклад використання
MRC для здійснення контролю кута повороту маятника
за відповідним законом керування [15]. У [13] описано
застосування НМ для автоматичного настроювання ПІД-
регулятора з використанням задаючої моделі адаптивно-
го керування (Model Reference Adaptive Control –
MRAC). Емулятор об’єкту є багатошаровий перцептрон,
який застосовується разом з on-line навчанням НМ, яка
налаштовую параметри ПІД-регулятора. Задачею налаш-
тування є зниження похибки між виходами задаючої
моделі і об’єкта. При цьому не використовуються затри-
мані вихідні сигнали контролера. Базову ідею MRAC зап-
ропонував Whitaker у 1958 році [13]. У такій схемі крім
звичайного зворотного зв’язку є зворотній зв’язок для
настроювання параметрів регулятора. Розглянуто при-
клад регулювання рівня рідини у системі з двома резер-
вуарами. Цей метод обчислює параметри регулятора on-

line. Так як навчальні набори для ПІД-регулятора не-
відомі, навчання ваг НМ методом стандартного зворот-
ного поширення неможливо, тому для навчання НМ
регулятора використовуються помилки керування )(e
між виходом еталонної моделі і виходом об’єкта. У якості
задаючої моделі використовується стійка ланка другого
порядку з необхідним часом перехідного процеса. На-
вчається НМ модифікованим градієнтним алгоритмом
зворотного поширення, який мінімізаціє квадрат помил-
ки. Вихід ПІД-регулятора у дискретному виді розрахову-
вався за формулою

( ) )()1()()1()( ++−−+−= nuKneneKnunu IP

( ))2()1(2)( −+−−+ neneneKd , (1)

де dIP KKK ,,  – коефіцієнти пропорційної, інтегральної таа
диференціальної складових відповідно, )(nu  – вихід
об’єкта у момент часу nT , T – інтервал вибірки. Для корек-
тування dIP KKK ,,  (знаходяться dIP KKK ΔΔΔ ,, ). Вико-о-
ристана тришарова НМ з активаційною сигмоідальною
функцією в прихованому шарі і лінійною – у вихідному.
Кількість нейронів у вхідному 1N  та прихованому 2N  шарах
обирається шляхом проб і помилок. Кількість нейронів у
вихідному шарі дорівнює числу ПІД прибутків. Функція
оцінки зводиться до мінімуму навчанням ваг методом зво-
ротного поширення наступними рівняннями:

( ) ( ) ( )11 −Δβ+Δα+ηδ=+Δ nwnwonw kjkjjkkj , (2)

( ) ( ) ( )11 −Δβ+Δα+ηδ=+Δ nwnwonw jijiijji , (3)

де ,3,2,1=k  2,,,,2,1 Nj =  1,,,,2,1 Ni = , η – коефіцієнт

навчання, α  та β  терми моменту. Індексами kji ,,  позна-
чені вхідний, прихований та вихідний шари.

Таким чином, у доступній науковій літературі показа-
на перспективність використання різних НК для керуван-
ня різними об’єктами. При цьому при керуванні електро-
механічними об’єктами виникає необхідність порівняння
результатів використання різних типів НК у контурах стру-
му та швидкості одно- та двомасових систем.

МЕТА РОБОТИ

Математичний опис трьох нейроконтролерів NPC,
NARMA-L2, MRC та розробка одно- та двомасових елек-
тромеханічних систем (ЕМС) з цими контролерами у кон-
турах струму та швидкості і порівняння їх властивостей.

ОГЛЯД ПРИНЦИПІВ РОБОТИ НК

Нейрокерування з прогнозуванням (NPC). Метод на-
вчання НК, при якому мінімізується відхилення для кож-
ного такту k поточного положення )(ky  об’єкта керу-
вання від завдання )(kr  оцінюється виразом

( ) ( )( )∑
−

−=
K

k
kykrIAE

1

2
. (4)
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Якість керування погіршується через затримки сиг-
налів мінімум на один такт у СК зі зворотнім зв’язком.
Якщо для отримання цільового положення необхідно
декілька тактів, тоді при мінімізації поточної похибки НК
може видати надмірно сильний керуючий сигнал, який
призведе до перерегулювання.

NPC мінімізує функціонал вартості інтегральної по-
хибки, яка прогнозується на ( ) 2132 0,,max LLLLL ≤≤=
тактів вперед [2, 4] наступним чином:

( ) ( )∑∑
==

−+−+ρ++=
uL

i

L

Li
ikuikuikenQ

0

22 )1()()()(
2

1

, (5)

де e – похибка виходу системи, ρ  – вклад зміни керуючо-
го сигналу в загальний функціонал вартості. Для прогно-
зування поведінки системи і обчислення похибок вико-
ристовується прямий нейроемулятор. Особливість у
тому, що відсутній НК, який навчається. Його місце зай-
має оптимізаційний модуль, працюючий в режимі ре-
ального часу.

Оптимізаційний модуль отримує на такті k цільовуу
траєкторію на L тактів вперед, а якщо її немає, то L раз
дублює значення поточної уставки ( )1+kr  і використовує
це у якості цільової траєкторії. Далі, для вибору оптималь-
ного керуючого впливу, обчислення відбуваються у внут-
рішньому циклі системи нейрокерування (його ітерації
зазначені як j). За час одного такту керування оптимізац-
ійний модуль подає на вхід нейроемулятора серію різно-
манітних впливів ),( jtku + , де t  – глибина передбачення,

10 −≤≤ Lt , отримує варіанти поведінки системи
),( jtky + , визначає найкращу стратегію керування

{ }),(....);,1();,( 21 LjLkujkujkuST ++= ,

яка мінімізує функціонал (5). На об’єкт подається керу-
ючий сигнал ),()( 1jkuku = , а далі на наступному такті
стратегія ST перераховується знову.

Недоліком систем з передбаченням є неможливість їх
застосування у системах з великою частотою дискрети-
зації, бо оптимізаційний алгоритм працює в режимі ре-
ального часу і за час одного такту не буде встигати зна-
ходити найкращу стратегію дії.

Нейрокерування зі зворотною лінеаризацією
(NARMA-L2). NARMA-модель в загальному вигляді
може бути представлена у формі

( ) ( ) ( ) ( )[ ,1...,,1, +−−=+ nkykykyNdky

( ) ( ) ( )]1...,,1, +−− mkukuku , (6)

де ( )ky  – вихід моделі, d – число тактів передбачення, ( )ku  –
вхід моделі (сигнал керування). Нейрорегулятор, таким
чином, повинен забезпечувати  сигнал керування виду

( ) ( ) ( ) ( )[ ,1...,,1, +−+= nkykykyGku

( ) ( ) ( )]1...,,1, +−−+ mkukudkyr , (7)

де ( )dkyr +  – задана координата.

Такий регулятор може буди реалізований за допомо-
гою НМ, але в процесі мінімізації середньоквадратичної
похибки він потребує багато обчислень, бо використо-
вує динамічний варіант методу зворотнього поширення
похибки. Для практичного рішення задачі керування ви-
користовують наближену NARMA-модель з виділеною
складовою керування. Така модель, що отримала назву
NARMA-L2 (рис. 1), має вигляд

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ] ( )kumkukunkykykyg

mkukunkykykyfdky
1...,,1,1...,,1,

1...,,1,1...,,1,
+−−+−−+

++−−+−−=+
. (8)

Рис. 1. Модель динамічного об’єкту у контролері
NARMA_L2
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Перевага формули (8) у тому, що поточний сигнал
керування можна безпосередньо обчислювати, якщо
відома бажана траєкторія ry , попередня історія керування

( ) ( ){ }1...,,1 +−− mkuku , а також попереднє поточне зна-

чення виходу ( ) ( ) ( ){ }1...,,1, +−− nkykyky  за формулою

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]1...,,1,1...,,1,

1...,,1,1...,,1,
+−−+−−

+−−+−−−+
=

mkukunkykykyg
mkukunkykykyfdkyku r . (9)

Безпосереднє використання цього відношення для
реалізації регулятора викликає труднощі, бо керування

( )ku  залежить від поточного значення виходу ( )ky . Томуму
формула (9) перетворюється наступним чином:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]1...,,1,1...,,1,

1...,,1,1...,,1,1
+−−+−−

+−−+−−−+
=+

mkukunkykykyg
mkukunkykykyfdkyku r , (10)

але при цьому параметр передбачення повинен задо-
вольняти умові 2≥d .

Якщо врахувати, що при побудові моделі нелінійного
об’єкта функції ( )f  та ( )g  реалізуються у вигляді три-
шарової НМ прямого поширення, то при наступному
розрахунку керуючого сигналу ( )1+ku  необхідно точно
знати значення вагових коефіцієнтів НМ при цим сигналі
(бажано що б ці коефіцієнти безпосередньо були пов’я-
зані з фізичними процесами у об’єкті). До того ж необ-
хідно відзначити, що завдання точної ідентифікації
об’єкта, який має кілька нелінійностей, в загальному ви-
падку не вирішена.

Ідея побудови контролера NARMA_L2 бере свій по-
чаток від моделі нелінійної авторегресії з зовнішніми вхо-
дами (Nonlinear Autoregressive with Exogenous inputs
Model – NARX) (рис. 2) [16]. У моделі об’єкта контролера
NARMA_L1 (рис. 3) вхідні сигнали ( )1+− iku  не знахо-
дяться під загальною функцією, як у NARX. При цьому
кількість вагових коефіцієнтів у блоках, де є сигнал ( )1+ku ,
знижується з ( )qmn +  – у моделі NARX до ( )qn 1+  –
у моделі NARMA_L1, що знижує залежність значення
вагового коефіцієнта при ( )1+ku  від значень інших ваго-
вих коефіцієнтів.

У контролері NARMA_L2 для підвищення точності ке-
рування, хоча математичну модель представляють спро-
щено (менш точно), сигнал керування ( )1+ku  не бере
участі у формуванні функцій апроксимації нелінійностей
(рис.1), і тому прогнозуюче керування може бути роз-
раховане за формулою (10).

Нейрокерування з еталонною моделлю (MRC). MRC
(рис. 4) – варіант нейрокерування за методом зворотного
поширення похибки через прямий нейроемулятор, з до-
датково впровадженою в схему еталонною моделлю. Це
робиться з метою підвищення стійкості перехідного проце-
су: у разі, коли перехід об’єкта в цільове положення за один
такт неможливий, траєкторія руху і час перехідного проце-

Рис. 2. Модель динамічного об’єкту у вигляді NARX

Для зменшення цієї невизначеності між уставкою і
НК вводиться еталонна модель, яка є, як правило, лінійна
динамічна система невисокого порядку з бажаним
стійким перехідним процесом. У ході як навчання, так і
керування, еталонна модель отримує на вхід завдання r і
генерує опорну траєкторію r′, яка далі надходить на НК в
якості нової уставки, яку потрібно виконати. Еталонна
модель підбирається таким чином, що б опорна траєк-
торія, яка генерується нею на кожному такті, була до-
сяжна для об’єкта керування.

Навіть у ДЕМО прикладі системи MATLAB після на-
лаштування контролера MRC є значна статична помилка
близько 30 %. Навчання регулятора займає значний час
[15] часто не забезпечує бажані результати через засто-
совуваного динамічного варіанту навчання методом зво-
ротного поширення похибки.

су становляться погано прогнозованими величинами і мо-
жуть призвести до небажаних режимів роботи системи.



        181

ISSN 1607-3274.    Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2014. № 1

Рис. 3. Модель динамічного об’єкту у контролері
NARMA_L1

Рис. 4. Схема НК MRC

Таким чином, про властивості НК з їх математичного
опису можна зробити наступні висновки.

Системи з NPC дозволяють отримати якісні перехідні
процеси, працюють у режимі реального часу, але потре-
бують отримання найкращої стратегії дії за час одного
такту, що унеможливлює їх застосування у системах з
великою частотою дискретизації. До того ж такі системи
потребують знаходження з великою точністю вагових
коефіцієнтів НМ, через які підключається прогнозуючий
сигнал керування.

У контролері NARMA_L2 досягається значно більша
швидкодія, тому що математичну модель представляють
спрощено, так що б сигнал керування на наступному
кроці не брав участі у формуванні функцій апроксимації
нелінійностей, при цьому точність керування досягаєть-
ся достатньо високою.

Система керування з MRC значно простіша, але зас-
тосовування динамічного варіанту навчання регулятора
у вигляді НМ методом зворотного поширення похибки
займає значний час та часто не забезпечує бажані ре-
зультати.

РЕАЛІЗАЦІЯ НК У СИСТЕМІ MATLAB

Реалізація NPC. У системі MATLAB в пакеті при-
кладних програм Neural Network Toolbox запропонова-
но для використання та дослідження NPC (рис 5, а). Ство-
рено графічний інтерфейс, який керує діями користува-
ча для налагодження НК [3, 15]. Існують можливості
встановлення параметрів 1L , 2L , uL  та ρ (5), завдання по-
рогу зменшення показника якості для алгоритму навчання
(пошуку прогнозуючого сигналу керування), числа іте-
рацій на один такт дискретності, вибір процедури одно-
мірного пошуку.

При отриманні моделі об’єкту у вигляді НМ задають-
ся розмір прихованого шару, такт дискретності вимірю-
вання даних, кількість елементів затримки для вхідних
сигналів, довжина навчальної вибірки, максимальне і
мінімальне значення вхідного і вихідного сигналів, мак-
симальний і мінімальний інтервали ідентифікації, завдан-
ня навчальної функції і кількості циклів навчання, вико-
ристання контрольного та тестового підмножин. Є мож-
ливість імпорту та експорту навчальних даних

Реалізація NARMA-L2 (рис. 5, б, рис. 6). При отри-
манні математичної моделі у контролері NARMA-L2 існу-
ють такі ж самі можливості, як і у контролері NPC.

Реалізація MRC (рис. 5, в). У системі MATLAB ство-
рено два графічних інтерфейси, які керують діями кори-
стувача для налагодження НК MRC.

Перший налаштовує регулятор НК. В ньому крім
можливості завдання таких же параметрів, як у контро-
лері NPC, задається кількість елементів затримки для ви-
хідних сигналів об’єкта та регулятора НК.

Другий графічний інтерфейс ідентифікує об’єкт ке-
рування. В ньому практично задаються такі ж парамет-
ри, як і при отриманні моделі у контролері NPC.
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Рис. 5. Вигляд блоків НК; а – NPC, б – NARMA-L2, в – MRC

Рис. 6. Схема НК NARMA-L2

ПРИКЛАД РОЗРОБКИ ОДНО- ТА ДВОМАСО-
ВИХ ЕМС З РІЗНИМИ ТИПАМИ НК В КОНТУРАХ
СТРУМУ ТА ШВИДКОСТІ

Перед налаштуванням СК проведено аналіз керова-
ності об’єкта. Об’єкт розглядався, як лінійний. Для цього
складені матриці керованості контурів струму та швид-
кості для одно та двомасових ЕМС, знайдено їх ранг [16].
При цьому ранг матриць був повний (дорівнював розм-
ірності простору стану), з цього зроблено висновок про
керованість систем, що розглядаються.

Використання різних типів НК досліджено на моделі
електропривода постійного струму з підпорядкованою СК.
Структурні схеми електропривода у системі MATLAB
наведено на наступних рисунках: рис. 7 – контур струму;
рис. 8 – контур швидкості одномасової ЕМС; рис. 9 – кон-
тур швидкості двомасової системи. При математичному
моделюванні задавалися наступні значення параметрів
контурів електропривода VK =178; PT =0,0025 с; dR =0,0091
Ом; dT =0,037 с; tK =0,00047 В/А; sT =0,002 с; tT =0,092 с;
CF=13,51 В⋅с; dJ =4400 кг⋅м2; коефіцієнт жорсткості –
с=4117400 Нм/град; люфт – δ=0,05 рад.

Рис. 7. Модель контуру струму з НК

Налаштування контуру струму. Для налаштування
контуру струму у системі MATLAB створено дві моделі.
Одна для формування даних (рис. 10), де блок Zadaucha
model (рис. 11) реалізує модель контуру струму з ПІ-ре-
гулятором та номінальними незмінними параметрами.
На виході цієї моделі формується бажаний перехідний
процес. Друга модель – для демонстрації роботи нала-
годженого контуру струму з НК.

При формуванні даних контуру струму для навчання
його моделі у вигляді НМ випадкові сигнали з блоку
Random Reference потрапляють спочатку в задаючу мо-
дель, тому вхідними сигналами контуру струму є бажані
сигнали (вихідні сигнали блоку Zadaucha model), які не-
обхідно отримати на його виході і вхідні та вихідні сигна-
ли (In1, Out) об’єкта (експериментальна модель), що збе-
рігається у робочому просторі системи MATLAB (бло-
ки To Workspace). Час моделювання – 10 с, при цьому
отримано 5000 значень навчальних наборів. У реальних
умовах параметри об’єкта змінюються, тому при дослі-
дженнях моделі об’єкта зменшено коефіцієнт передачі
контуру струму у 5 разів.

Навчання НК (рис. 7) відбувалося у такій послідов-
ності:

1) Сформовано (рис. 10) навчальні дані, введено їх у
НК за допомогою функції імпорту даних (Import Data) та
прийнято їх (Accept Data).
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Рис. 8. Модель контуру швидкості з НК

Рис. 9. Модель контуру швидкості двомасової системи з НК

Рис. 10. Схема формування даних контуру струму
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Рис. 11. Схема задаючої моделі (блок Zadaucha model)
формування бажаного перехідного процесу

2) Задано параметри налаштування НК:
– NPC та NARMA-L2 – по одному шару прихованих

нейронів, по дві затримки вхідних і вихідних сигналів;
– MRC – ідентифікатор: 1 шар прихованих нейронів,

по дві затримки вхідних і вихідних сигналів регулятора,
регулятор – 1 шар прихованих нейронів, по дві затримки
для вхідних сигналів еталонної моделі, вихідних сигналів
об’єкта та НК.

3) Виконано навчання НК з використанням поточних,
контрольних і тестових даних:

– NPC – на протязі 1000 епох, середньо квадратична
похибка навчання складала 1⋅10–3.

– NARMA-L2 – на протязі 1000 епох, середньо квад-
ратична похибка складала 1,1⋅10–3.

– MRC – ідентифікатор – на протязі 300 епох, серед-
ньо квадратична похибка навчання складала 1,7⋅10–3, для
НК – на протязі 100 епох по 10 сегментів.

На рис. 12–рис.14 наведені графіки перехідних про-
цесів ЕМС з різними НК, де а – результати  при викорис-
танні НК NPC; б – NARMA-L2; в – MRC.

Як видно з (рис. 12), отримано перехідні процеси, у яких
перерегулювання складає 0,01 %, запізнення 0,004 с., що
дорівнює подвоєному значенню часу дискретизації сиг-
налів при зберіганні даних. Значення струму в експери-
ментальній моделі І2 з MRC відрізняється від еталонної І1
на 4 А (40 %), що є великою різницею. Подібні результати
отримані і у ДЕМО прикладі системи MATLAB.



184

УПРАВЛІННЯ У ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

0

2

4

6

8

10

t,c

I,
A

I1
I2

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

t,c

I,
 A I1

I2

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

2

4

6

8

10

12

t,c

I,
A

I2

I1

а)

б)

в)
Рис. 12. Перехідний процес у контурі струму еталонної та

експериментальної моделей

Налаштування контуру швидкості. НК у контурі швид-
кості підмикався паралельно розрахованому на номі-
нальні данні ПІ-регулятору. Формування даних контуру
швидкості виконувалось аналогічно контуру струму. Час
перехідного процесу формування навчальних даних скла-
дав 200 с, отримано 100000 значень навчальних наборів.
Для того, щоб реальні умови в моделі формування да-
них й експериментальній моделі відрізнялись від умов
задаючої моделі було вдвічі зменшено момент інерції.

Навчання НК швидкості виконувалось за такою схе-
мою:

1) Сформовані навчальні дані введено у НК за допо-
могою функції імпорту даних.

2) Задано параметри налаштування НК:
– NPC – 7 шарів прихованих нейронів, по три затрим-

ки вхідних і вихідних сигналів;
– NARMA-L2 – 2 шару прихованих нейронів, по однієї

затримці вхідних і вихідних сигналів;
– MRC – 1 шар прихованих нейронів, по дві затримки

для вхідних сигналів еталонної моделі, вихідних сигналів
об’єкта та НК.

3) Навчання НК з використанням поточних, конт-
рольних і тестових даних:

– NPC – на протязі 1000 епох, середньо квадратична
похибка навчання – 1⋅10–3.

– NARMA-L2 – на протязі 1000 епох, середньо квад-
ратична похибка навчання – 0,01.

– MRC – ідентифікатор: на протязі 3000 епох, НК: 100
епох по 10 сегментів, похибка складала – 15–20 %.

Як видно з перехідних процесів швидкості у однома-
совій системі (рис. 13) при використанні НК MPC та
NARMA-L2 практично відсутня статична похибка, при
цьому динамічна похибка з НК NPC значно більша. НК
MRC забезпечує не значну динамічну похибку, але ста-
тична похибка значна.

Налаштування контуру швидкості двомасової сис-
теми (рис. 9). Час перехідного процесу формування на-
вчальних даних складав 400 с, отримано 200000 значень
навчальних наборів. Навчання НК виконувалось за та-
кою схемою:

1) Сформовані навчальні дані введено у НК за допо-
могою функції імпорту даних.

2) Задано параметри налаштування:
– NPC – 8 шарів прихованих нейронів, по три затрим-

ки вхідних і вихідних сигналів;
– NARMA-L2 – 2 шари прихованих нейронів, по однієї

затримці вхідних і вихідних сигналів;
– MRC – 1 шар прихованих нейронів, по дві затримки

для вхідних сигналів еталонної моделі, вихідних сигналів
об’єкта та НК.

3) Виконано навчання НК з використанням поточних,
контрольних і тестових даних:

– NPC – на протязі 1000 епох, середньо квадратична
похибка навчання складала 1⋅ 10–3 .

– NARMA-L2 - на протязі 1000 епох, середньо квадра-
тична похибка навчання – 0,01.

– MRC – ідентифікатор –на протязі 300 епох, НК:
50 епох по 10 сегментів, середньо квадратична похибка
навчання – 0,01.

Перехідні процеси та похибки в контурі швидкості
двомасової системи з різними видами НК наведені на
рис.14 та рис. 15. Перехідний процес коливальний. Ста-
тичні похибки з контролерами NPC та MRC більші ніж з
контролером NARMA-L2, при цьому динамічні похиб-
ки приблизно однакові (рис. 15).
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Рис. 13. Перехідні процеси у контурі швидкості одномасової
системи
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Рис. 14. Перехідний процес в контурі швидкості

Динамічні ωΔΔ ,I  та статичні δωδ ,I  характеристики
отримані в результаті моделювання контуру струму та
контуру швидкості одно та двомасового електромехані-
чного об’єкту з використанням НК зведені у порівняль-
ну табл. 1.

Аналіз властивостей НК, відповідно табл. 1 показує
наступне. У НК NPC та NARMA_L2 статична похибка у

контурі струму та швидкості, як у одно та двомасових
системах практично дорівнюють нулю. Статична похиб-
ка у контролері NARMA_L2 значна до 42 % у контурі
струму та 5 % у контурі швидкості одномасової ЕМС.
Динамічна похибка для усіх контролерів у контурі стру-
му значно менша ніж у контурі швидкості.
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Рис. 15. Похибка контуру швидкості двомасової системи з
різними видами НК:

а) – NPC, б) – NARMA-L2, в) – MRC

Таблиця 1. Динамічні та статичні характеристики
ЕМС з НК
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ВИСНОВКИ

1. Дослідження методом математичного моделюван-
ня використання різних типів НК на конкретних прикла-
дах одно та двомасових ЕМС показало можливість отри-
мання високої точності керування не усіма НК. Так
найбільш висока точність досягалася з НК NARMA_L2
та NPC. До того ж НК NARMA-L2 мав найменший час
налаштування. Контролер MRC потребував забагато часу
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2. Наведений математичний опис НК дозволяє не стро-
го пояснити властивості досліджених СК.

Контур струму 
Статична 
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Динамічна  
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NPC 0 0 0,2 2 
NARMA-L2 0 0 0,1 1 
MRC 4,2 42 0,8 8 

Контур швидкості 
Статична 
похибка 

Динамічна 
похибка 
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Δω, 
с–1 

Δω, 
% δω, с–1 δω, % 

NPC, одно 
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0,15 
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4,5 
2,5 

45 
25 
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0 
1 

2 
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20 
28 

MRC одно 
двомасова 

0,5 
0,25 

5 
2,5 

2 
2,8 

20 
28 
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Приведено математическое описание и использование в электромеханических системах трех нейроконтроллеров: с прогнози-

руемым управлением, на основе модели нелинейной авторегрессии со скользящим средним и нейроконтроллера с эталонной
моделью. Описаны имеющиеся в системе MATLAB инструменты исследования этих нейроконтроллеров и с их использованием
синтезированы и исследованы системы управления одно и двухмассовых электромеханических систем с электроприводом посто-
янного тока. По результатам моделирования выполнено сравнение свойства синтезированных систем
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USE OF NEURAL CONTROLLER IN ELECTROMECHANICAL SYSTEMS
The paper deals with the relevance of improved synthesis methods for control systems of nonlinear objects using neural networks,

as those allowing to substantially remove the mathematical problems of analytical synthesis and the designed system analysis. Besides,
the review of the articles and mathematical description of three neural controllers (NC) are presented: predictive control based on the
model of nonlinear autoregressive moving average and NC with the reference model. NC research tools of MATLAB are described.
Current control and speed control loops for one-component and two-component electromechanical systems with DC electric drive are
conducted. Mathematical modeling showed the possibility of high precision control of NC based on model of nonlinear autoregressive
with moving average predictor and predictive control. NC with reference model needed too much training time, the quality of the
transition process was low.
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3) текст статті;
4) список літератури;
5) прізвища й ініціали авторів, назва статті, анотація й клю-

чові слова російською мовою (якщо мова статті – українська)
або українською (якщо мова статті – російська);

6) прізвища й ініціали авторів, назва статті, анотація й клю-
чові слова англійською мовою;

7) транслітерований список літератури.
Анотації повинні бути інформативними, змістовними

(відбивати основний зміст статті та результати досліджень) та
структурованими (відбивати логіку опису результатів у статті.
Рекомендований обсяг україномовної та російськомовної
анотації приблизно 50 слів, англомовної –100–150 слів (ви-
моги науково-метричної бази SCOPUS).

Ключові слова наводяться в називному відмінку у
кількості до десяти слів.

Текст статті. Приймаються статті російською, українсь-
кою та англійською мовами. Розмір статті до 0,5 авторського
аркуша. У статті слід уникати зайвої деталізації, проміжних
формул і висновків; не слід наводити відомі факти, повторю-
вати зміст таблиць і ілюстрацій у тексті. Стаття не повинна
мати граматичних або інших помилок, а також повинна відпо-
відати тематиці журналу й вимогам щодо фахових видань.

 Структура тексту статті мусить містити такі необхідні еле-
менти: постановка проблеми в загальному виді і її зв’язок з
важливими науковими або практичними завданнями; аналіз ос-
танніх досліджень і публікацій, у яких розпочато розв’язання
даної проблеми, і на які опирається автор; виділення нероз-
в’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих наукових результатів, висновки по даному
дослідженню й перспективи подальших досліджень у даному
напрямку. Матеріал публікації мусить бути розбитий на
підрозділи не більше двох рівнів.

Рисунки розміщуються в тексті й додатково додаються в
окремих файлах (формат .tif з роздільною здатністю 150–300 dpi,
чорно-білі або у градаціях сірого). Розмір рисунків не повинен
перевищувати ширини сторінки (17 см) або ширини колонки
(8 см). Написи на рисунках бажано виконувати шрифтом Times
New Roman, розмір 10. Рисунки нумерують і підписують унизу.

Формули виконуються за допомогою вбудованого в  Word
редактора Microsoft Equation. Формули нумерують у круг-
лих  дужках праворуч. Формули великого розміру запису-
ються в кілька рядків.

Нумерація рисунків, формул і таблиць наскрізна однорівнева.
Список літератури наприкінці статті подається мовою

оригіналу і складається в порядку згадування посилань у
тексті й відповідно до діючого стандарту на бібліографічний
опис. Посилання на літературу в тексті нумеруються послідов-
но й позначаються цифрою у квадратних дужках.

Транслітерований список літератури, відповідно до
вимог науково-метричної бази SCOPUS, є повним аналогом
списка літератури і виконується на основі транслітерації мови
оригіналу латиницею.

Посилання на англомовні джерела не транслітеруються.
Транслітерація української мови латиницею виконується на
основі Постанови КМУ №55 від 27 січня 2010 р., російської –
на основі ГОСТ 7.79-2000 (ISO 9-95). Приклади транслітерації
розміщені на сайті журналу.

У відомостях про авторів необхідно навести:
1) прізвище, ім’я, по батькові (повністю);
2) учений ступінь;
3) посаду;
4) місце роботи;
5) електронну адресу;
6) робочий, домашній, мобільний телефони.
Статті, які не відповідають зазначеним вимогам, не прий-

маються до розгляду.
Всі статті проходять закрите рецензування і в разі потре-

би можуть бути повернуті автору на доробку. Редакція зали-
шає за собою право на літературну редакцію тексту статті без
повідомлення автору.

Рукописи й диски не вертаються, коректура та відбитки
статей авторам не надсилаються.

Адреса редакції: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського,
64, ЗНТУ, редакція журнала «РІУ».

Тел.      (061) 7-698-2-96 – редакційно-видавничий відділ.
      Тел./факс:   (061) 7-644-6-62 – головний редактор.

E-mail:  rvv@zntu.edu.ua
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