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Вітаємо з ювілеєм!
Володимир Петрович Гамаюн народився 16 травня
1953 р. у м. Омск (Росія). У 1975 році закінчив Донецький
політехнічний інститут та отримав диплом інженераелектрика по спеціальності електронні обчислювальні машини.
Трудову діяльність Володимир Петрович розпочав у
лабораторії
обчислювальної
техніки
Ворошиловградського машинобудівельного інститут. У 1978 році він
вступив до аспірантури, а у 1984 році – захистив
кандидатську дисертацію.
Основний напрям його наукової діяльності – дослідження в галузі теорії обчислювальних машин та систем.
Особливу увагу він приділяє високопродуктивним
засобам реального часу. Він був одним з перших
розробників методів та технічних засобів цифрового опрацювання сигналів, приймав участь у
розробці перших в Україні процесорів швидкого перетворення Фур’є (для бортових систем
авіаційного зв’язку та систем опрацювання гідроакустичних сигналів) та ЕОМ з комплексною арифметикою для автоматизації промислових випробувань об’єктів різного призначення.
Він наполегливо та цілеспрямовано займався розвитком теорії обчислювальних структур. Як все нове, це давалося йому чималою працею. Йому вдалося розвинути концепцію багатооперандного опрацювання та принципи організації надточних обчислень на основі оригінальної побудови структури даних – розрядно-логарифмічних кодів. Даному питанню було
присвячено його докторську дисертацію.
На даний час ним опубліковано більше 100 наукових робіт, отримано ряд патентів на
винаходи.
З 1997 року В.П. Гамаюн працює у Національному авіаційному університеті. З 2008 року він є завідувач кафедри прикладної інформатики Інстиутут комп’ютерних інформаційних
технологій НАУ. Його викладацька діяльність пов’язана з курсами комп’ютерного моделювання, архітектури обчислювальних машин, сучасними інформаційними технологіями. Також значну увагу він приділяє навчально-методичній роботі та керуванню аспірантами.
Він тісно співпрацює з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України – обіймає посаду провідного наукового співробітника інституту, активно приймає участь у роботі
ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Бажаємо Вам, вельмишановний Володимиру Петровичу, міцного здоров’я, довгих років
життя, творчих успіхів та наснаги.

Редакційна колегія

6

.

UDC 656.7.052 (045)
Agassi Melikov1,
Anar Rustamov1,2
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WSNs require specific application designed for current phenomenon and based on some curtain quality of
services (QoS) metrics. Unlike wired and mobile wireless networks, WSNs need totally different QoS
measurement because of the resource limitation and low computational speed. In multimedia WSNs transferring
of big-size video data is important factor for QoS metrics. Therefore effective buffer management systems are
required in order to increase data transmission quality. In the paper, two types of multimedia classes- video and
picture were analyzed and relative QoS model were proposed. The main measurement of the QoS metric is to
decrease the probability of blocking of arrival packets. Furthermore, exact formula for the main indicator of the
QoS measurement - Probability of Blocking is suggested. This model gives us clear understanding on selection
of relevant specification of the microcontrollers and transceivers.

Introduction
Since wireless sensor networks (WSNs) based
on different communication structure, development
of micro-electro-mechanical systems (MEMS)
opened new research and application areas. WSNs
have limited hardware capability and unreplacable
energy source. Moreover, WSNs require specific
application designed for current phenomenon
sensed.
Wireless sensor networks are consist of small
sensor devices wirelessly connection to the each
other. Secure and reliable data transmission is an
integral part of the WSNs. These factors are mainly
measured by encryption, time delay, error recovery
and etc. Therefore routing protocols, path
selections also affect reliable connection among
sensor nodes. Although there are a number of
researches on these areas, new application-specificbased routing protocols and path selection
algorithms are required [1].
Complimentary Metal Oxide Semiconductor
(CMOS) technologies extended range of
application areas of WSNs. Based on new
technologies it was able to transfer and store low
quality video stream, still images, sounds and etc
data via the sensor network [2].
Since sensor nodes have low computational
speed, it affects the transferring of multimedia data
through sensor nodes directly. Although the quality
of video frames and pictures taken by these
cameras is low, the size still becomes main
challenges in transferring data. In this context
WSNs require high bandwidth, where it results in
additional energy consumption [3]. The higher
quality, the higher utilization of resources takes
place. Therefore Quality of Service (QoS) metrics

should be included in multimedia WSNs in order to
make trade-off between limited resources and
quality measure. Moreover analyzing of
multimedia data transfer on prolonging network
life is one of the primary research areas of WSNs.
Because of resource limitation the software
packages prepared for WSNs should be designed in
according with the application area that depends on
phenomenon to be observed. Moreover it will
require specific quality metrics to measure quality
of service (QoS) [10]. There are several factors that
are directly connected to QoS metrics, such as
short distance and low error rate. The bigger
distance, the lower bandwidth and vice verse.
Sensor nodes are densely allocated and based on
multi-hop communication. Sometimes high density
results in latency and queue in each sensor nodes
due to low computational speed [4]. Therefore new
well designed and effective routing protocols are
required in order to eliminate latency time of
applications. In this regard, queueing of
multimedia data in each node should be
investigated deeply in order to diminish the energy
consumption and prolong the network life.
The rest of the paper is organized as follows. In
Section 2 a background of WSNs is given under
the different topics- Multimedia WSNs, QoS in
Internet, QoS in Mobile Wireless Networks and
QoS in WSNs. In section 3 we proposed new
framework of Queueing Theory based QoS
measurement. Finally we do numerical result and
conclusion in Section 4 and 5.

System Overview
Multimedia Wireless Sensor Networks
Wireless Sensor Network is composed of a
number of tiny sensor devices. Each sensor device
consists of sensor board and sensor mote. Sensor
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board is a device that is designed for observing a
certain phenomenon. These devices are attached to
sensor motes through the sensor boards. Sensor
motes are composed of memory access control,
processing unit, transmitter and programming
board. Because of low energy consumption, low
cost digital cameras are mostly used one in WSNs
[5]. CMOS cameras are small sized and it uses less
energy consumption that is integrated with sensor
mote [6].
Quality Metrics in WSNs
Since sensor nodes have limited unreplacable
energy resource, this issue became main factor in
research related to routing protocol, path selection,
queue and buffer management and etc. Unlike
wired and mobile wireless networks, it is difficult
to develop a common QoS mechanism to support
less energy consumption. Moreover, QoS metric
differentiates depending on the application area of
the sensor networks. Therefore in WSNs,
QoS mechanism should be individually analyzed
and developed in respect with observed
phenomenon [7].
Quality metric for WSN can be determined
depending on different research area such as path
selection, MAC layer protocol, queue ordering,
error correction and etc. Particularly in multimedia
WSNs there is required special routing protocol in
order to remain picture quality high. For example,
in some property areas in order to determine
intruders the video cameras are maintained in
different location through the wireless sensor nodes
to get clear picture or video frame. For that reason
a quality and accuracy of images/video frames
should meet minimum level, where specific QoS is
needed to be proposed.
In general, there are several common metrics for
QoS support of WSNs on the bases of application
area [8, 9] as below:
Energy efficiency: To prolong network life is of
the key factor in WSNs. In this regard QoS metrics
should be designed so that it would minimize
energy usage and therefore maximize network life.
Network topology: Battery-depleted sensor
nodes change the topology of sensor networks.
Therefore network topology should be such

7
deployed that if particular nodes fail, then
neighboring sensing nodes are able to gather
required information from observing phenomenon.
However, densely deployed sensor nodes lead to
data overlapping and hence, additional data traffic
on network [10].
Coverage: Distribution of sensor nodes
throughout the observation area affects coverage of
the networks. If sensor nodes are densely allocated,
then a number of hop counts become high.
Therefore QoS metrics should consider how to
avoid duplication of data [11].
Spatial accuracy: Depending on observation
phenomenon, determination of location of the
sensor nodes is required by the sink. There are
several methods to define the location of the nodes
[12, 13]. It is mainly based on Global Positioning
System (GPS) or other calculation mechanisms. In
these cases QoS metrics are used to the location
with high accuracy.
Delay: Range of application area of WSNs can
be categorized into three classes- query based,
event-driven and periodic applications. In query
based applications, the sink broadcast specific
query and a sensor node, to which the query
belongs, give response to the query. In eventdriven application, sensor nodes gather data as
phenomenon occurs and send them to the sink. In
periodic applications, sensor nodes are activated
periodically with the same interval and send the
gathered data. QoS metrics used in delay fosters a
data transfer between nodes and the sink.
Motivation and Proposed Framework
In this paper queue/buffer management in
WSNs were analyzed based on big-sized
multimedia. In particular, we focused on
controlling and analyzing queue of packets that are
sent from MAC layer to upper layers and of frames
that arrives to Physical layers via medium. In the
given model 2-channel system for transmission and
receiving multimedia data as given in Fig. 1 were
proposed. In the proposed model it is suggested
that two types of data, video and picture data, will
be received and transmitted via two different
transceivers with arrival intensity λv and λp,
respectively.

8

.
λv

μv (for λv)

Exit

μ2

μp (for λp)
λp

Fig 1. Structure of data flow in the given model.

be idle. If the packet is forwarded to the second
server to serve, then the system state becomes
(0, 1), where the first server transits to idle mode.
Other vise the system state will be in (1(v),1) or
(1(p),1) state depending on video or picture packets.
Namely both of the servers will be busy. The state
b (blocking) happens when the first server is
finished its task, but the second server is still in
working regime. If the first serve is not idle, then
arrival packet will be dropped.

At Physical layer each frame is served at the
service intensity of µv for video packets and µp for
picture packets. State diagram of the proposed
model is given in Fig. 2. In this model seven states
are available: (0, 0), (1(v),0), (1(p),0), (0,1), (1(v),1),
(1(p),1), b (block). In idle mode system becomes in
the state of (0, 0). When the first server receives a
video or picture packets and serves them, the
system goes to (1(v), 0) or (1(p), 0) state,
respectively. In this case the second server should

1(p),0

λp

μp

μ2

1(p),1

λv

0,0

λp

μp

μ2

μv
μ2
λv

0,1

μ2

1(v),0

1(v),1

μv

block

Fig. 2. The state diagram of the system.

Mathematical model for the given model can be
expressed as below. Let π(x) denote steady state
probability of state x. A balance equations based

on state probabilities for given model are
calculated as given below:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Проблеми інформатизації та управління, 1(41)’2013

9
(6)
(7)

Normalizing condition for the given system is:
(8)
The state probabilities (π) can be determined as
below by applying some mathematical calculation.
From (1) we can get calculation of π(0,1) as given

Taking into account (10) and (11) in (7),

in (9). By applying (9) to (5) and (6), we can get
state probabilities π(1(v),1) and π(1(p),1) as given in
(10) and (11), respectively.
, where

(9)

, where

(10)

, where

(11)

π(b) can be obtained as follow:
(12)

Moreover (10) and (11) can be used in

calculation of state probabilities π(1(v),0) and
π(1(p),0).
, where
, where

(13)
(14)

Consequently, from normalizing condition (8) we get π(0,0):
(15)
Here we are interested in the probability of
blocking as a QoS Metric. In the proposed model
the probability of blocking (PB) happens when the
PB=
Based
on
the
exact
formulas
of
state probabilities, we did numerical analyses
for the proposed model and find expected
outcomes.

Numerical Results
In this paper probability of blocking (PB) of the
system were analyzed as a QoS metric. Moreover,
traffic classes such as video, sound, picture and
streaming classes as a single multimedia class. The
main factor in QoS measurement in WSNs is
minimization of data loss. Numerical result of the
proposed model is given in Figs. 4-10. Expected
results satisfy the curves given in the graphs. In
graphs relation of PB with μv, μp, μ2, λ p and λ v is
analyzed. Probability of blocking is positively
related with the arrival intensity λv and λp. Indeed,
as λv and λp are getting big values, a number of
packets to be served by the server 1 are also getting
increased. In Fig. 4 and 5 are given their

first server is busy and in the state of blocking.
Eventually, we can calculate PB as below:
(16)
relationship in different values of λp and λv,
respectively (μv=20, μp=35, μ2=25). The best option
in minimizing blocking probability is to minimize
λp or λv, respectively. As given in the Fig. 4 and 5
PB has lower value when λp=5 (for λv) and λv=5
(for λp), respectively.
To get a clear picture of dependence between
PB and λp (and λv) depending on μv, μp and μ2, we
set the same values for them. As shown in Table 1,
PB increases by decreasing rate as μ goes up. In
Fig. 6 and 7 are also illustrated relationship of PB
with λp and λv, respectively, where λp=30 and
λv=30. μv=μp=μ2=20.
In Fig. 8-10 are given relationship of PB with μv,
μp, μ2, respectively. Blocking probability should be
positively related to service intensities μv and μp. If
to keep values of μ2 fixed and increase values of μv
and μp, a scale the states of blocking will be
increased in server 2 (Fig. 8 and 9). In Fig. 8
curves were driven in different values of μp , where
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parameters were fixed constant (λv =60, λp =60,
μ2=25). ). In Fig. 9 curves were also driven in
different values of μv , where parameters were fixed
constant (λv =60, λp =60, μ2=25). But in Fig. 10
curves were driven in different values of μp and μv,
where parameters were fixed constant (λv =60, λp

.
=60). However, If to keep values μv and μp fixed
and increase value of μ2, then lost serving speed of
packets will be increased, where it will result in
decrease in probability of blocking of arrival
packets. (Fig. 10).

Table 1. Comparison of Probability of Blocking (PB) in different values of μ (μ1=μ2=μ) depending on λ

λ

μ=20
0.049
0.251
0.393
0.494
0.569
0.625
0.669
0.704
0.733
0.756
0.772

μ=35
0.028
0.155
0.260
0.346
0.416
0.474
0.522
0.563
0.598
0.628
0.649

PB

1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
40

PB
μ=30
0.033
0.178
0.294
0.385
0.458
0.516
0.564
0.604
0.638
0.666
0.686

-∆- λp=60
-ο- λp =30
-x- λp =5
λv

PB

Fig. 4. Blocking probability of arrival packets versus λv

-∆- λp=60
-ο- λp =30
-x- λp =5
λp

Fig. 5. Blocking probability of arrival packets versus λv
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-∆- μv=μp=μ2=60
-ο- μv=μp=μ2=40
-x- μv=μp=μ2=20
λp

PB

Fig. 6. Blocking probability of arrival packets versus λp

-∆- μv=μp=μ2=60
-ο- μv=μp=μ2=40
-x- μv=μp=μ2=20
λv

Fig. 7. Blocking probability of arrival packets versus λv

in Fig. 9 – relation of PB versus μp, so that the best
result is given in the case of μv=10. In both cases
the curves satisfy our expected results.

PB

In Fig. 8 the blocking probabilities of the cases
where μp=60 has a bigger values and implies that in
order to decrease the data loss we should focus on
small number of μp. The same behavior can be seen

-∆- μp=60
-ο- μp=30
-x- μp=10
μv

PB

Fig. 8. Blocking probability of arrival packets versus μv

-∆- μv=60
-ο- μv=30
-x- μv=10
μp

Fig. 9. Blocking probability of arrival packets versus μp

.
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-∆- μv=20;μp=10
-ο- μv=50;μp=30
-x- μv=20;μp=40
-٭- μv=20;μp=30

Fig. 10. Blocking probability of arrival packets versus μ2

blocking probability and the best choice is the
minimum value of μv/μ2. Therefore in selection of
relevant microcontroller we should pick the one in
which service intensity of the first server for video
classes is less than second one or other vise in
which service intensity of the second server is
bigger than first one. The case of higher blocking
probability when ratio of μv/μ2 is bigger is
reasonable, so that if the first server sends the
packets with high intensity to the second server
with low service intensity, then the second one
cannot serve properly and therefore it will lead to
data loss in the first server.

PB

In order to make balance between service
intensities of each server, selection of suitable
microcontrollers plays main role in this context.
Therefore, we analyzed relation between blocking
probability and ratio of first and second server.
Since size of video packet is bigger than picture
packet, it is worth to analyze the intensity of video
classes, μv, and μ2 (μv/μ2) (Fig. 11). For simplicity
we set λv and λp equal and analyzed curves in three
different values (λv=λp =50, λv=λp=70, λv=λp=100)
and increased the values of μv and μ2 based on the
ratios as 0.25, 0.5, 0.75, …, 5. It is apparent from
the figure that in the system there is always a

μ2

-∆- λ=100
-ο- λ=70
-x- λ=50

μv/μ2

Fig. 11. Blocking probability of arrival packets versus μv/μ2

Theoretically is known that the bigger the
arrival intensity, the bigger data lost or the
probability of blocking if to keep other parameters
as constant. This phenomenon is obvious in Fig. 11
too, so that in the case of λv=λp =50 the probability
of blocking is having the lowest values; however in
the case of λv=λp =100 it has the biggest values.
Since a bufferless system is analyzed in the
paper, it is important to note that selection of
relevant and sufficient values of arrival and service
intensities reasonably affects the cost of the
microprocessor and transceivers. Furthermore, as a
main factor of QoS in WSNs – longevity of the
network should also be calculated based on the

selected devices. It could be done by comparing
the power supply of battery and required
computational energy based on the selected device
parameters.

Conclusion
In given article, Quality of Service (QoS)
metrics in WSNs were analyzed. Available QoS
measurement in wired network, mobile wireless
networks are not suitable for sensor networks. For
analyzing QoS metrics for multimedia WSNs, we
took two types of multimedia classes-video and
picture files. In this research we proposed
Queueing Theory based QoS measurement for
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buferless system with two traffic classes in WSNs.
We proposed exact mathematical formulas for
calculation of the state probabilities and the
probability of blocking and did numerical results.
Proposed model gives us clear picture on how
should server intensities be picked up in order
minimize the probability of blocking.
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ПОПОВНЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ ЦИФРОВОГО ВІДЕО
ПРИ СПОТВОРЕННІ
Національний авіаційний університет
Запропоновано інформаційну технлогію автоматизованого вилучення вад при обробці цифрового відео в
режимі реального часу. Проведено апробацію технології для усунення стробоскопічного ефекту у відео,
яке було отримано з беспілотного повітряне судна

Вступ
Останнім часом, з розвитком інформаційних
технологій в галузі обробки цифрової інформації, все більшого розповсюдження набувають
методи аналізу цифрового відео. Це обумовлено швидким зростанням потужностей сучасних
ЕОМ, що дозволяє проводити аналіз та перетворення цифрового відео потоку без використання спеціалізованої апаратури. Однією з важливих задач аналізу інформації, що представлена потоком цифрового відео, є задача виділення
та дослідження окремих об’єктів на кадрі цифрового відео [1]. При реалізації алгоритмів розпізнавання об’єктів спостереження виникає
проблема перекриття цільового об’єкта так званими «об’єктами спотворення». Під «об’єктами
спотворення» будемо розуміти такі візуальні
вади, які перекривають цільовий об’єкт спостереження. Наслідком такого перекриття може
бути спотворення геометричної форми або графічної інформації об’єкта аналізу. Прикладами
таких об’єктів можуть бути як деталі реальної
сцени, які фізично знаходяться між цільовим
об’єктом та пристроєм фіксації графічного потоку, так і шумові вади зображення, які виникають при низькій якості пристроїв захоплення
та цифрування відео [2]. Іншим розповсюдженим прикладом є накладання додаткової інформації на вже оцифроване відео (логотип автора,
дата зйомки, тощо). Отже, виходячи з вище зазначеного, актуальним є задачі аналізу, вдосконалення, а також, за потреби, розробки нових
математичних методів та програмних засобів
інтерполяційного вилучення «об’єктів спотворення» з кадрів цифрового відео.
Аналіз досліджень та постановка задачі
Задачі розпізнавання та вилучення шумових
об’єктів найчастіше вирішуються у два
етапи [3]:
1. Детектування об’єкта спотворення.
2. Вилучення об’єкта спотворення.
На першому етапі важливим є введення максимально точної моделі об’єкта спотворення
[4]. До істотних характеристик даної моделі на-

лежать: а) діаграма яскравості об’єкта; б) функція форми; в) область пошуку об’єкта на кадрі
[4]. Найпростішим способом ідентифікації
об’єкта є детектування його контурів на основі
аналізу області пошуку ковзним середнім [3] з
деяким невеликим вікном (при використанні
великого вікна суттєво втрачається швидкість
роботи алгоритму).
На другому етапі проводиться вилучення
об’єкта спотворення та інтерполяційне відновлення цільового в області вилучення. Слід відзначити, що більшість систем обробки відео,
що реалізують даний функціонал, є системами з
закритим вихідним кодом, наприклад [5]. Дана
ситуація не дозволяє проводити модифікації та
переробку алгоритму, при зміні наприклад моделі, що описує шумовий об’єкт.
Нехай маємо відео, на якому присутні деякі
шумові об’єкти (рис. 1, елементи 4–6). Дане відео було надано конструкторським бюро «Віраж» Національного авіаційного університету.
Поставимо за мету провести оброку даного відео для вилучення деякої групи об’єктів спотворення, що описані єдиною моделлю, та поповнення області вилучення інтерпольованими даними з цільового об’єкта. Під цільовим
об’єктом в рамках даної роботи будемо розуміти проекцію тривимірної сцени на кадр цифрового відео без об’єктів спотворення.
Виходячи з поставленої задачі, будемо проводити обробку відео математичними операторами, які є близькими до інтерполяційних
у середньому, оскільки такі оператори
характеризуються більш високою стійкістю
оцінки наближення за даними. Для отримання
швидкодіючих
обчислювальних
схем,
розвитку набули методи, що базуються на
вейвлетах та процедурах, в основу яких
покладено обробка послідовностей відліків
функцій, представляють деякий цифрований
сигнал. Можливість їх одержання приведено
досить розлого [6; 7]. Увагу поліноміальним
сплайнам, визначеним на локальних носіях,
близьким до інтерполяційних у середньому,
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приділено А.О.Лигуном [7] та у ряді робіт
П. О. Приставки, зокрема [8] та [6].
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Рис.1. Модель отримання кадру цифрового відео [2].
1 – об’єкти спостереження; 2 – пристрій фіксації графічних даних;
3 – проекції об’єктів спостереження на кадр цифрового відео;
4 – області перекривання проекцій об’єктів спостереження; 5 – логотип;
6 – шумові вади сигналу, що виникли підчас збереження відео.

Виклад основного матеріалу
В рамках архітектури RIA (Rich Internet Application) [9] пропонується інформаційна технологія вилучення шумових об’єктів у цифровому
потоковому відео. В складі технології : математичні методи аналізу та обробки графічних даних поліноміальними сплайнами [6] та розроблена програмна реалізація у вигляді автоматизованої системи з відкритим кодом – NoiseObjDecreaser. Середою виконання SVP було обра-

S ( j , k , x) =

но Adobe AIR Runtime. Основними перевагами
Adobe AIR є її кросплатформеність (на даний
момент AIR доступна для платформ: Windows
XP, Vista, 7; Mac OS X; Android; QNX (BlackBerry Tablet OS), iOS [8]). Нижче наведемо приклад поліноміального сплайну, який використовувався для інтерполяції за рядками, областей
вилучення шумових об’єктів, відеокадру, який
являє собою растр m×n пікселів кольорової моделі RGB:

1
(−47 pi−3, j + 569 pi −2, j − 3339 pi−1, j + 7501 pi , j − 7501 pi+ k , j +
55296

+3339 pi +k +1, j − 569 pi +k + 2, j + 47 pi +k +3, j ) x3 +

1
(47 pi −3, j − 475 pi−2, j + 2295 pi −1, j − (1)
18432
1
(−47 pi−3, j +
18432
− 193 pi +k +2, j + 47 pi+ k +3, j ) x +

−1867 pi , j − 1867 pi +k , j + 2295 pi+k +1, j − 475 pi+ k + 2, j + 47 pi+k +3, j ) x 2 +

+193 pi −2, j + 461 pi−1, j − 11235 pi , j + 11235 pi+ k , j − pi +k +1, j
+

1
(47 pi −3, j + 653 pi−2, j − 6849 pi−1, j + 33797 pi , j + 33797 pi +k , j − 6849 pi +k +1, j +
55296

l
+653 pi +k +2, j + 47 pi+ k +3, j ), x = , l ∈ Z[0,k ].
k
ченого
рядка шумового об’єкта використовуде k – довжина рядка інтерполювання, pi , j –
значення піксела, що знаходиться на перетині iго стовпчика та j-го рядка растру, по одній із
кольорових складових. Для інтерполяції вилу-

ються пікселі цільового об’єкта(фона), що межують з областю шумового об’єкта. Для вилучення шумового об’єкта з використанням (1)
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береться по 4 пікселі з кожного боку рядка, що
інтерполюється. Варто відзначити, що за допомогою (1) та поліноміальних сплайнів, що наведено в [6], аналогічним чином можливо проводити інтерполяцію області вилучення шумового об’єкта по стовпчикам кадру відео.

.
Для ілюстрації роботи NoiseObjDecreaser
при обробці потокового відео було проведено
експеримент по придушенню стробоскопічного
ефекту у кадрі відео, що отримане з безпілотного літального апарату (рис. 2).

Рис. 2. Відео кадр з наявним стробоскопічним ефектом

Оскільки смуги стробоскопічного ефекту
мають яскраво виражену горизонтальну орієнтацію, при проведення експерименту було обрано інтерполяцію області вилучення по стовп-

чикам. Це дало змогу більш точно поповнити
області, що оброблювались. Результат обробки
кадру подано на рис. 3.

Рис. 3. Оброблений програмою NoiseObjDecreaser кадр зі стробоскопічним ефектом

Як видно з рис. 3 програмою було суттєво
знижено вплив стробоскопічного ефекту. З іншого боку не було ідентифіковано, а отже і
усунено, стробоскопічні смуги з малою товщиною. Причиною цього є досить примітивний

алгоритм ідентифікації стробоскопічної смуги
за допомогою ковзного середнього. Далі подано
діаграми кольорової інтенсивності по одній зі
складових(по червоній) на одному із стовпчиків
кадру відео до та після обробки (рис. 4).
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Рис 4. Діаграма зміни інтенсивності по червоній складовій одного із стовпчиків кадру відео.
По вісі абсцис відкладено номер піксела у стовпчику починаючи згори. По вісі ординат відкладено
значення інтенсивності кольорової складової.
1 – значення інтенсивності до обробки. 2 – значення інтенсивності після обробки.

Як бачимо з рис. 4 діаграми співпадають
всюди крім тих областей, де було ідентифіковано шумові об’єкти.
Висновки
В даній статті запропоновано інформаційну
технологію інтерполяційного поповнення областей шумових об’єктів на основі одновимірних
сплайнів близьких до інтерполяційних у середньому. Роботу програмного продукту створеного на базі інформаційної технології було проілюстровано за допомогою експерименту з усунення стробоскопічних смуг з кадру відео. В
подальшій роботі планується проводити дослідження в напрямку покращення алгоритму ідентифікації шумових об’єктів. Крім цього планується провести дослідження роботи аналогічних (1) двовимірних сплайнів близьких до інтерполяційних у середньому в якості інструменту інтерполяції областей вилучення шумових
об’єктів з кадрів відеоряду.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»
Рассмотрены целевые задачи, области применения спутников дистанционного зондирования Земли, их
характеристики и основные направления развития

Вступ
Современные технологии развития общества
тесно связаны с развитием космической отрасли [1]. В современном стремительно изменяющемся мире мы становимся свидетелями
непрерывных революционных технологических
изменений. Если XX век уже стал веком
цифровых технологий, то XXI век можно
назвать
веком
космических
цифровых
технологий [2, 3].
Со времен первого запуска в 1957 г. и до настоящего момента было выведено на орбиту
более 6000 космических аппаратов (КА) различного назначения, принадлежащих более чем
60 государствам мира. Искусственные спутники Земли играют все более важную роль в жизни на Земле. Они используются для связи, навигации, в сфере государственной безопасности, решения глобальных проблем изменения
климата и состояния окружающей среды, развлечений и т.д. [2, 3].
По данным BBC на сегодняшний день на орбите Земли функционирует около 1000 спутников различного назначения [4]. Из них около
половины принадлежит США (45%), далее по
количеству спутников идет Россия (10%), Китай (7%) и Япония (4%). На данный момент космическими технологиями и собственными
спутниками владеют 44 страны, среди которых
и Украина. Ряд стран не могут позволить себе
содержать и обслуживать КА самостоятельно,
поэтому около 115 государств являются совладельцами части спутников. Доля таких спутников на текущий момент составляет более 5% от
общего числа активных КА на орбите.
Назначение спутников во многом зависит от
потребностей человечества. В 1970-е годы была
большая потребность в спутниках связи, в
1990-е годы – потребность в навигационных
спутниках, а в последнее десятилетие - в гражданских и научно-исследовательских спутниках.

Помтановка проблеми
По тенденции развития КА и области их
применения можно сделать вывод, что космические державы продолжат строительство крупных, долговечных спутников и малых спутников для решения конкретных задач, а международные гражданские институты, такие как университеты, могут взяться за производство малых, более дешевых спутников.
По данным Международной исследовательской организации Teal Group за последнее десятилетие было выведено на орбиту около 1000
спутников различного назначения в интересах
приблизительно 150 клиентов из 50 стран. На
долю 21 заказчика приходится 25 % рынка космических запусков. На долю лидеров рынка,
среди которых ведущие американские аэрокосмические компании “Boeing Company”, “Lockheed Martin” и “Orbital Science Corporation” ,
приходится до 75% всех КА [5].
В начале 2000-х годов треть потенциальных
заказчиков отказывается от планов запуска спутников различного назначения, но вместе с тем
количество желающих вывести малые космические аппараты (МКА) весом до 100 кг возрастает на 68 %. Среди них небольшие спутники Национального разведывательного управления
США,
100-килограммовые
спутники
Techsat21s, 80-килограммовые спутники системы спутникового наблюдения типа GANDERS,
10-килограммовые спутники американского космического ведомства типа MCM (“Magnetoshpere Constellation Mission”), однокилограммовые спутники типа “CubeSat”, разработанные
в Калифорнийском политехническом и Стэнфордском университетах, и др. [5].
По оценке Института космических исследований Украины НАНУ и ГКАУ увеличивается
тенденция пусков МКА [5]. Согласно этим данным стоимость одной космической миссии на
начало 1990-х годов составляла 553 млн. долл.,
к 2001 году – 165 млн. долл., а к 2004 году –
около 50 млн. долл. Такая тенденция снижения
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стоимости связана с увеличением количества
запусков КА на орбиту каждый год, с возможностью использования дешевых систем многократного использования пусковой установки и
уменьшения веса КА. В начале 1990-х годов
средний вес КА составлял несколько тонн, а к
2001 году уменьшился до нескольких сотен килограмм.
Анализ развития малых КА
Малые КА быстро и широко развиваются за
рубежом. На практике они показали свою эффективность, целесообразное использование
ресурсов для решения поставленных задач наблюдения. На их основе создаются региональные и глобальные системы связи. МКА способны решать задачи фундаментальных наук и выполнять прикладные задачи не хуже больших
КА. На сегодняшний момент около 40% всех
зарубежных КА составляют МКА [6].
В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе под малыми понимаются
аппараты, имеющие массу до 1000 кг. В зарубежной литературе, а в последнее время и в
отечественной, КА классифицируются по весу
следующим образом [5, 6]:
- большие космические корабли (свыше 1000
кг);
- мини-спутники (100- 1000 кг);
- микроспутники (10-100 кг);
- наноспутники (1-10 кг);
- пикоспутники (0.1-1 кг);
- фемтоспутники (менее 0.1 кг).
Работы по созданию и развитию МКА были
и остаются актуальными по сегодняшний день.
Одним из перспективных направлений развития
космической техники является построение
КА на базе универсальных космических
платформ (УКП). В научной литературе такие
платформы еще называют базовыми космическими
платформами
или
платформами
служебных систем [6].
Платформа подобного типа служит базовой
основой для построения КА. На ней размещается бортовой комплекс управления, система электроснабжения, система терморегулирования
КА, которая поддерживает нормальное функционирование КА на орбите в течение всего
срока активного функционирования. Кроме
этого данная платформа оборудуется полезной
нагрузкой целевого назначения.
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Преимущества использования и применения
УКП заключается не только в стоимости и сроках разработки КА, но и в многократном использовании опробованных и не сложного внедрения новых технологий. В мире разработано и
функционирует не мало УКП для решения различных задач. Они отличаются по величине полезной нагрузки, энергоресурсу, надежности,
стоимости и т.д.
Проанализировав отечественные и зарубежные разработки конструирования МКА можно
сделать вывод, что есть устойчивая тенденция к
использованию УКП для каждого весомого
класса МКА.
Среди зарубежных разработок стоит отметить весомый вклад в развитие и эксплуатирование УКП России. Так, в РРК «Энергия»
им. С.П. Королева создана УКП «Ямал»
(рис. 1). Она прошла летную апробацию в составе спутника связи «Ямал» в 1999г. В ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева разработана УКП «Яхта».
На ее основе были созданы МКА связи, дистанционного зондирования Земли и научных исследований на орбите различной высоты и ориентации. В НПО машиностроения разработана
платформа похожая и близкая к платформе
«Яхта». Так же этими вопросами занимаются в
НПО ПМ им. М.Ф. Решетнева, КБ «Полет»,
НПП ВНИИЭМ [6].

Рис. 1. Космический аппарат СПЕКТР-РГ
на базе УКП «Ямал»

Среди стран дальнего зарубежья стоит отметить следующие проекты. Проект создания наноспутников CubeSat принадлежит профессору
Стэндфордского университета Бобу Твиггсу
(Bob Twiggs). Проект был принят в 1999 г. на
университетском симпозиуме космических систем. Было решено изготовить и запустить порядка 20 нано-КА на основе единой базовой
платформы, представляющей собой куб. Масса
такого аппарата составила 1 кг. (рис. 2).
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Рис. 2. Платформа и реализация наноспутника CubeSat

Рис. 3. Микроспутник DRL-Tubsat

Спутник QuakeSat был изготовлен в лаборатории разработки космических систем Стэндфордского университета (США) под руководством профессора Роберта Твиггса (Robert
Twiggs). КА имеет массу 3 кг и был запущен в
2003 году. Он предназначен для выполнения
научных исследований по обнаружению признаков землетрясений.

Рис. 4. Нано-спутник SNAP-1

Германский микроспутник дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) DRL-Tubsat (рис. 3)
изготовленн по заказу Германского аэрокосмического центра DRL и предназначен для летной

отработки системы съемки земной поверхности
по заказу пользователя.
Технологический нано-спутник Великобритании SNAP-1 на базе Суррейской прикладной
платформы разработан SSTL (Surrey Satellite
Technology Limited) для инспекции КА на орбите с разрешением - 500 м. (рис. 4).
Бельгийский мини КА ДЗЗ PROBA (Project
for On-Board Autonomy – Проект бортовой автономии) разработан бельгийской компанией
Verhaert Design and Development по заказу Европейского космического агентства (рис. 5).
Среди международных проектов стоит отметить систему DMC-Desister Monitoring Constallation. Идея системы была выдвинута британской компанией SSTL (Surrey Satellite Technology
Limited) на конгрессе Международной астронавтической федерации в Пекине в 1996 г. Спутниковая группировка состоит из пяти аппаратов
созданных силами специалистов Алжира, Британии, Нигерии, Турции и Китая под руководством компании SSTL. Каждый участник получает возможность принимать информацию со
всех
спутников:
AlSAT-1,
BILSAT-1,
NigeriaSat-1, UK-DMC, Beijing-1. Все КА строятся базе на платформы MicroSat-100 [7].
Необходимым условием, предъявляемым к
требованиям бортовой системы управления и
навигации, ориентации для МКА и УКП, является минимально возможный вес конструкции
при сохранении точности, надежности, энергозатратности и других требований необходимых
для данного класса КА.
Согласно анализу практических разработок и
обзору литературы, почти все современные
МКА и УКП содержат бесплатформенную инерциальную систему навигации и ориентации
(БИСНО), построенную на базе новых гирометров, акселерометров и вычислительных комплексов.
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Рис. 5. Бельгийский мини КА ДЗЗ PROBA

Масса, габариты и энергоемкость современных элементов позволяет создавать БИСНО,
удовлетворяющие по своим параметрам требования, предъявляемые при их установке на
МКА и УКП. К недостаткам современных элементов и приборов можно отнести то, что они
имеют большие дрейфы и уходы (особенно гирометры), приводящие к быстрому росту погрешностей БИСНО (особенно в части определения ориентации). Так же при длительной эксплуатации аппарата влияние солнечного излучения вносит существенное искажение в работу
элементов системы управления и наблюдения.
Однако, имеется информация, что в ряде
зарубежных фирм уже решена данная проблема
благодаря созданию специальных материалов,
стойких к воздействию частиц высокой
энергии [6].
На сегодняшний день одним из известных и
широко используемых методов коррекции такой погрешности является измерение положения астроориентиров (Солнца, Земли, звезд и
других объектов) с помощью автоматических
оптико-электронных приборов. Благодаря развитию цифровой техники и разработке новых
современных композитных материалов данные
приборы будут обладать малым весом, малой
энергоемкостью и удовлетворять все требования, необходимые для установки их на МКА и
УКП, а так же работать в режиме реального
времени.
Таким образом, можно сделать вывод, что
разработка и использование МКА является перспективным направлением космической деятельности. Это связано со следующими обстоятельствами:
1. Массовый спрос на услуги, представляемые ракетно-космической техникой (Интернеттехнологии, связь, навигация, метеорология,

21
дистанционное зондирование Земли и акватории океанов, научные исследования);
2. Создание новых легких конструкционных
материалов, микропроцессоров с высокой производительностью, миниатюрных фотокамер,
микромеханизмов, микросенсоров и т.д.;
3. Высокая конкуренциея со стороны ведущих космических корпораций и стремлением
снижения затрат на разработку и эксплуатацию
космической техники при одновременном увеличении качества и эффективности использования орбитальных группировок КА.
Отметим, что в классе микроспутников
практически отсутствуют телевизионные и радиовещательные спутники. Это объясняется
тем, что, например, для работы вещательного
передатчика нужна электроэнергия, запас которой определяется площадью солнечных батарей, следовательно, такие спутники уже не будут являться малыми. Для передачи сообщений
в режиме почтового ящика или персональной
связи, не потребляющих много электроэнергии,
МКА использовались с 60-х годов в аппаратах
«Стрела-1» и «Стрела-2», а затем «Гонец-Д».
Масса таких аппаратов не превосходила 300 кг,
а
пропускная
способность
канала
до
10000 Мбит/сутки. Зарубежные системы связи
включают в себя МКА Orbcomm, Globalstar и
другие. Каждая из систем содержит в своем составе несколько десятков спутников, летающих
по разным орбитам, что приводит к почти равномерному покрытию земной поверхности их
траекториями. Эти спутники скорее можно назвать связными, коммуникационными, но не
радиовещательными [8].
Не смотря на то, что существуют задачи, которые не способны решить МКА (например,
вывод человека на орбиту, создание сверхточных телескопов и т.п.), все-таки интерес к МКА
с каждым годом все больше растет.
Анализ и прогнозы развития КА
дистанционного зондирования Земли
Каждая страна, входящая в «клуб космических держав», старается свой первый спутник
снабдить камерой для съемки поверхности
Земли [8].
На сегодняшний день во всем мире наблюдается тенденция стремительного прогресса в
области развития и использования спутников
ДЗЗ как военного, так и гражданского назначения. Число стран, участвующих в непосредственной реализации тех или иных проектов связанных со спутниками ДЗЗ, превысило 30 стра-
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ны, 24 из которых имеют собственные
спутники ДЗЗ.
Коммерческие средства дистанционного зондирования Земли из космоса только начинают
свое развитие. Сельское хозяйство, региональное развитие, строительство, добывающая промышленность все шире используют данные
ДЗЗ. Существующие космические средства
ДЗЗ, такие как Spot, Landsat и т.п., не являются
чисто коммерческими, несмотря на рыночные
принципы распространения получаемой информации. Эти системы субсидируются государственными органами, так как на современном
этапе их эксплуатация не окупается. По оценкам специалистов выручка от частных и космических проектов, связанных со спутниками
ДЗЗ, на текущий момент составляет 6-7 млрд.
долл., что составляет около 2-3 % от общего
объема доходов космической отрасли [9].
Тем не менее, предпринимаются попытки
создания коммерческих КА ДЗЗ. К их числу
относятся уже действующие системы Orb View,
Ikonos, а также создаваемые системы, начало
эксплуатации которых ожидается в ближайшие
годы, такие как Early Bird и др.
Число коммерческих КА ДЗЗ, запуск которых прогнозируется зарубежными специалистами на период 1998-2012 гг., составит примерно 100 аппаратов, т.е. около 5 % от общего числа запущенных спутников на тот же период
времени [9]. Однако сейчас на околоземной орбите функционирует порядка 100 спутников
ДЗЗ коммерческого, правительственного, военного и гражданского назначений. В настоящее
время отмечается исключительно высокий уровень информативности от КА ДЗЗ по
наблюдениям земной поверхности. Со всех
спутников ДЗЗ поступает около 1 террабайта
данных в сутки [10].
В ближайшее десятилетие прогнозируется
рост в потребности космической информации
ДЗЗ во всех сферах деятельности человека, расширение круга ее производителей и пользователей. По данным аналитической компании
Euroconsult к 2020 г. прогнозируется рост мировой индустрии ДЗЗ почти в два раза. Также к
тому сроку количество функционирующих
спутников ДЗЗ должно вырасти до 260
аппаратов [2, 10].
Разработки спутников ДЗЗ на сегодняшний
день является одним из актуальных и приоритетных направлений космической техники для

.
социально-экономической и научной сферы деятельности в мире.
В настоящее время большая часть КА ДЗЗ
предназначено для решения правительственных
и военных задач. Производится вывод спутников для решения ключевых государственных и
межнациональных задач за бюджетный счет,
что не позволяет этой отрасли развиться в полном объеме своих потенциальных возможностей и оставаться экономически убыточной
деятельностью.
Классификация спутников ДЗЗ
Съемка земной поверхности производится в
широком спектре электромагнитного излучения. Современные камеры, установленные на
борту спутников ДЗЗ, проводятся съемку с расширением от 0,25 м и до 100 км в зависимости
от выполняемой цели.
Основными отличительными особенностями
оптико-электронных КА нового поколения являются их беспрецедентная производительность, в том числе и в режиме стереосъемки, а
также возможность получения данных с пространственным разрешением не хуже 50 см, а
без наземных опорных точек с точностью не
хуже 5 м. К таким аппаратам относятся спутники WorldView-1, WorldView-2 и GeoEye-1.
По типу получаемых данных спутники ДЗЗ
делят на [11]:
- Сверхвысокого разрешения – до 1 м. Среди
существующих функционирующих спутников с
данным разрешением можно выделить такие
аппараты: Ikonos-2, QuickBird-2, OrbView-3,
EROS-B;
- Высокого разрешения – 1-10 м. Аппараты:
EROS-A, IRS-P6/LISS-4, SPOT-5;
- Среднее разрешение – 10-250 м. Аппараты:
IRS-1C/-1D/-P6,
SPOT-2/4,
Landsat-5,
Монитор-Э;
- Низкое разрешение – свыше 250 м. Аппараты: TERRA, AQUA, ENVISAT-1/MERIS;
- Стерео. Аппараты: IRS-P5, SPOT-5;
- РСА - 8-100 м. Аппараты: Radarsat-1,
ENVISAT-1, ERS-2.
Одной из приоритетных задач ДЗЗ является
регулярное, систематическое обеспечение космической информацией широкого круга потребителей в военной и экологической сферах, при
управлении природными ресурсами на земле и
в море, а так же для потребительского рынка.
Удовлетворение разнообразных требований
потребителей в различных направлениях применения космической информации по деталь-
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В таблице 1 приведены требования отечестности и периодичности получаемых данных яввенных и зарубежных потребителей в различляется главной проблемой создания космичесных областях [2, 10].
ких систем ДЗЗ [10].
Таблица 1. Требования к космической информации

Направления применения космической информации
Природопользование
Практическая метеорология
Мониторинг мирового океана
Чрезвычайные ситуации
Картография
Прокладка трасс трубопроводов и
транспортных магистралей
Научное изучение Земли

Требуемое пространственное разрешение, м
5-100
500-5000
20-500
0,5-20
100-2000
0,5-5

Период обновления
данных, ч
80-100000
0,1-900
0,1-900
0,1-900
900-100000
900-100000

5000-10000

50-100000

Как видно из результатов, обобщенных в
табл. 1, вся совокупность задач потребителей в
различных областях социально-экономической
деятельности не может быть решена одной
универсальной космической системой.
В настоящее время перспективные космические системы ДЗЗ разрабатываются в России,
США, Италии, Канаде, Индии и других странах.
Стоит упомянуть некоторые из них. Например, в США начато разрабатывать объединенную полярную спутниковую систему JPSS
(Joint Polar Satellite System). Данная система
разрабатывается NASA совместно с компанией
Ball Aerospace&Technologies. Задачей этой системы является определение характеристик земной атмосферы в дневное время, что позволит
повысить качество и точность предсказаний
погодных явлений [2, 10].
В Италии разрабатывается система COSMOSkyMed компанией Thales Alenia Space [2, 10]. В
Канаде уже существует система Radarsat Consteltation Mission [2, 10].
Таким образом, смело можно отнести ДЗЗ к
одной из тех высокотехнологичных отраслей,
которые развиваются исключительно высокими
темпами. Дальнейший прогресс в этой отрасли
будет в значительной степени связан с развитием технологий обработки и доведения до потребителя в нужном ему виде колоссальных
объемов данных, получаемых с помощью новейших аппаратов ДЗЗ. Это, в свою очередь,
предъявляет самые высокие требования к уровню подготовки потребителя, а также требует
исключительно эффективной работы всех звеньев системы обеспечения конечного пользователя своевременной и качественной геопространственной информацией.

Перспективные направления разработки спутников наблюдения Земли
Анализ процессов, происходящих в различных странах мира в космической отрасли, позволяет выделить следующие тенденции в разработке и создании перспективных космических аппаратов наблюдения Земли:
- рост относительного числа спутников малой массы и малого размера;
- увеличение спроса потребителей на снимки
высокого разрешения и качества (уменьшение
пространственного разрешения до 0.5-1 м.);
- освоение микроволнового радиодиапазона
для всепогодной съемки;
- начало освоения нанотехнологий;
- разработка и создание кластерных космических систем из малых спутников;
- разработку и внедрения новых методик и
приборов ДЗЗ для повышения качества изображения;
- расширение состава исследовательских КА
за счет создание аппаратов нового типа на базовых платформах и участия университетов;
- начало формирования космических систем
глобального наблюдения Земли в рамках международного сотрудничества, в частности по
контролю и предупреждению глобальных климатических изменений.
Особый интерес представляет создание специфических орбитальных группировок, направленных на решение конкретных задач той или
иной группы потребителей и на гарантированное обеспечение непрерывного потока информации. КА, входящие в состав таких групп,
обычно создаются на основе одной УКП, что
позволяет повысить скорость создания группировки и сделать систему более удобной в обслуживании. Благодаря этому будет снижаться
стоимость технических средств получения ин-
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формационных ресурсов. Выведенный из строя
КА можно в кратчайшие сроки заменить другим аппаратом, таким образом, в общем случае,
система будет частично функционировать и тем
самым надежность системы значительно повысится.
Как было отмечено выше, в мировой космической отрасти акцент сдвигается на создание и
использование конкретно специализированных
моноинструментальных легких спутников, предназначенных для решения определенных задач
конкретного потребителя.
Выводы
Сейчас широкий круг потребителей из разных сфер социально-экономических отраслей
(строительные, производственные, транспортные, сельскохозяйственные, туристические организации и др.) нуждаются в недорогих и простых способах получения данных ДЗЗ. Как было отмечено ранее, создание недорогих МКА
ДЗЗ способно существенно снизить удельную
стоимость получаемой космической информации и этим привлечь потребителей.
Разработки по созданию МКА ДЗЗ и систем
на их основе ведутся во многих странах мира,
среди которых США, Россия, Китай, Франция,
Индия, Германия, Италия, Израиль, Великобритания, Япония и Украина.
Сочетание высоких характеристик космической информации с необходимой периодичностью ее обновления и оперативной доставкой
потребителям могут стимулировать быстрый
рост спроса на данные, получаемые с помощью
систем ДЗЗ на основе МКА. Размещение на борту группировки МКА различных типов целевой аппаратуры позволит предоставить потребителям разноплановую информацию, а размещение на борту нескольких МКА однотипной
аппаратуры обеспечит высокую периодичность
наблюдения территории [10].
Среди проектов, являющимися примером
успешной разработки, являются уже упомянутый проект создания МКА на базе платформе
TUBsat Берлинского технического университета. Было создано и запущено 8 спутников такого типа. Среди других проектов стоит отметить
следующие:
- технологический нано-спутник Великобритании SNAP-1 (2000-033С);
- бельгийский мини КА ДЗЗ PROBA (2001049B);
- пико-спутники серии BEESAT Берлинского
технического университета;
- система DMC-Desister Monitoring Constallation состоящая из 5 спутников.

.
Таким образом, можно сделать вывод, что
разработка МКА и системы на их основании
являются на сегодняшний день одной из перспективных задач мировой космической индустрии. По прогнозам специалистов, МКА ДЗЗ должны в ближайшее время занять одно из лидирующих мест в социально-экономической
отрасти за счет своей широкой области
применимости.
Среди достоинств МКА ДЗЗ по сравнению с
большими аппаратами можно выделить следующее:
- запуск МКА проводится по требованию.
Необходимо меньше времени на подготовку
спутника к запуску. В некоторых случаях возможен воздушный запуск;
- за счет использования УКП комплектация
полезной нагрузки может меняться в зависимости от текущих требований заказчика, что незначительно повлияет на процесс разработки
КА по сравнению с процессом разработки для
крупного аппарата;
- относительно быстрое внедрение новых разведывательных технологий;
- снижение стоимости жизненного цикла системы [10].
Однако к существенным недостаткам использования МКА ДЗЗ стоит отнести тот факт,
что пространственное разрешение больших КА
примерно на порядок лучше МКА.
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АНАЛІЗ НАДЛИШКОВОСТІ ПРОТОКОЛІВ СТЕКА TCP/IP
Проведено аналіз частки службової інформації в мережевому пакеті, що проходить через стек протоколів TCP / IP, і виконана оцінка впливу розміру пакету і співвідношення службових даних та корисного
навантаження на продуктивність комп'ютерної мережі. Проаналізовано можливі способи підвищення
продуктивності комп'ютерних мереж і проблеми їх застосування при використанні бездротових мережевих технологій

Вступ
З поширенням комп'ютерних мереж (КМ)
все більшої актуальності набуває проблема підвищення продуктивності передачі даних. Продуктивність комп'ютерної мережі передбачає
ефективність виконання її функцій, таких як
забезпечення швидкої та безпомилкової передачі даних, спільне використання ресурсів, забезпечення захисту даних, обмін електронною
поштою в межах підприємства і в глобальних
масштабах та ін. [1]. Однак на практиці реальна
швидкість прийому/передачі даних виявляється
суттєво нижче, ніж бітова швидкість, підтримував на технологією. Особливо актуальною ця
проблема стоїть в бездротових мережах. Реальна пропускна здатність залежить від використовуваної технології, кількості абонентів у мережі, протяжності і якості каналів зв'язку, рівня
електромагнітних перешкод, використовуваного мережного обладнання, протоколів і багатьох інших факторів.
Постановка задачі
Необхідно дослідити надмірність стека протоколів TCP/IP і її вплив на продуктивність
КМ. Стек протоколів TCP/IP був розроблений з
ініціативи Міністерства оборони США в 1983
році для зв'язку експериментальної мережі
ARPAnet з іншими мережами як набір загальних
протоколів для різнорідного обчислювального
середовища. У сучасних мережах TCP/IP являє
собою один з найпоширеніших стеків транспортних протоколів обчислювальних мереж.
Тільки в мережі Internet об'єднано близько 10
мільйонів комп'ютерів по всьому світу, які взаємодіють один з одним за допомогою стека
протоколів TCP/IP. Проте розроблені більше 20
років тому протоколи не враховують повною
мірою всіх особливостей сучасних КМ, такі як
висока швидкість передачі (100Мбіт/с і вище),

значна інтенсивність вузлів комп'ютерної мережі, активне використання бездротового середовища передачі та ін.
Однією з причин зниження продуктивності
КМ є надмірність мережевих протоколів (наявність службової інформації), а також неефективний розмір мережевого пакету. В [1] проведений аналіз продуктивності КМ Ethernet залежно
від використовуваного розміру поля даних. В
результаті було встановлено, що корисна пропускна здатність Ethernet при використанні кадрів максимальної довжини складає 97,6% від
номінальної бітової швидкості передачі, а при
використанні кадрів мінімальної довжини знижується до 54,8%. Розмір мережевого пакета
і частка службової інформації можуть надавати
істотний вплив на продуктивність КМ. Однак,
проведений аналіз не враховував надмірності,
що вноситься протоколами верхнього рівня
стека TCP/IP.
Метою наукової статті є аналіз факторів, що
впливають на продуктивність КМ, зокрема,
вплив частки службової інформації, що додається в мережевий пакет на кожному рівні інкапсуляції стека TCP/IP, на пропускну здатність
мережі, а так само аналіз методів підвищення
продуктивності в сучасних КМ.
Фактори, що впливають на продуктивність комп'ютерної мережі
При аналізі всіх факторів, що впливають на
продуктивність комп'ютерної мережі, були виділені наступні:
• метод множинного доступу до середовища
передачі, що використовується конкретною мережевою технологією, а також режим роботи:
дуплексний або напівдуплексний;
• час очікування доступу до середовища передачі;
• надмірність мережевих протоколів або частка службової інформації в переданому мережевому пакеті;
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• розмір міжкадрового інтервалу;
• алгоритм протоколу, що використовується
для передачі даних: з підтвердженням або без
підтвердження, якщо з підтвердженням, то яка
конкретно реалізація (із зупинкою та очікуванням, з вибірковим підтвердженням, з використанням вікна передачі та ін..);
• ймовірність бітової помилки (якість лінії
зв'язку) і, як наслідок, кількість (і обсяг) повторних передач;
• завантаженість комп'ютерної мережі, імовірність втрати пакетів через перевантаження мережевого обладнання (комутаторів і маршрутизаторів) і, як наслідок, кількість (і обсяг) повторних передач;
• алгоритм реакції на втрату мережевого пакета, а також інформаційне забезпечення протоколу про причину втрати пакету (чи був він
втрачений унаслідок перевантаження мережевого обладнання або ж відкинутий одержувачем через розбіжність контрольної суми внаслідок впливу електромагнітних завад).
В результаті проведеного переліку факторів
можна зробити загальний висновок про те, що
продуктивність транспортних протоколів з
встановленням логічного з'єднання і з підтвердженням (типу TCP - Transmission Control
Protocol), істотно залежить від ймовірностей
спотворення мережевого пакету або його втрати внаслідок перевантаження мережевого
обладнання, а також від інформаційного забезпечення протоколу про причини втрати і
використовуваного алгоритму реакції на
перевантаження.
На продуктивність сучасних КМ, що використовують транспортні протоколи без встановлення логічного з’єднання і без підтверджень
(наприклад, UDP – User Datagram Protocol),
основний вплив має відношення обсягу службової інформації до обсягу корисних даних, а
також інтервал слідування мережевих пакетів.
Проаналізуємо далі вплив на продуктивність
КМ обсягу службової інформації, що вноситься
ланцюжком протоколів HTTP, TCP, IP, Fast
Ethernet внаслідок інкапсуляції.
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Формат мережевих пакетів
Протокол Fast Ethernet. Кадр Fast Ethernet
має такі поля [2]: преамбула (8 байт), адреса
одержувача (6 байт), адреса відправника (6
байт),управління (2 байти), дані (від 46 до 1500
байт) і контрольна сума (4 байти). Таким чином, службові дані займають 26 байт, корисні
дані: min 46 байт, max 1500 байт.
Протокол IP. Заголовок IP-пакета містить
такі поля [4]: номер версії (4 біта), довжина заголовка (4 біта), тип сервісу (1 байт), загальна
довжина (2байта), ідентифікатор пакету (2 байти), прапори (3біта), зсув фрагмента (13 біт),
час життя (1байт), ідентифікатор протоколу
верхнього рівня (1байт), контрольна сума (2
байти), адреса джерела (4 байти) і адреса призначення (4 байти), опції і вирівнювання (змінної довжини). Обсяг заголовка, як правило, становить 20 байт. У стандарті обмовляється, що
всі комп’ютери повинні бути готові приймати
пакети до 576 байт довжиною. Відправляти ж
пакети розміром більш ніж 576 байт рекомендується, тільки якщо є впевненість, що приймає
комп'ютер або проміжна мережа готові обслуговувати пакети такого розміру.
Протокол TCP. Сегмент TCP містить такі
поля [4]: порт джерела (16 біт), порт приймача(16 біт), номер у послідовності (32 біта), поле
підтвердження (32 біта), зміщення даних
(4біта), прапори (6 біт), вікно (16 біт), контрольна сума (16 біт), покажчик пріоритетності (16
біт), опції (8 біт). Поле «дані» може бути відсутнім. Типовий обсяг заголовка складає 28 байт.
Протокол HTTP. Протокол HTTP використовує механізм передачі «запит – відповідь».
Кожен запис/відповідь складається з трьох частин: стартового рядка, заголовків, тіла повідомлення (що містить дані запиту, запитаний ресурс або опис проблеми, якщо запит не був виконаний).
Стартовий рядок і заголовок запиту/відповіді
зазвичай займають 100 - 125 байт. Крім того,
стандартним кодуванням для протоколу HTTP є
7-ми бітне кодування ASCII. Тому для передачі
одного символу російського алфавіту необхідно
задіяти 2 байти або ж використовувати спеціальну 8-бітну систему кодування, наприклад
Win-251.
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Інша проблема полягає в тому, що HTMLсторінка крім даних містить службову інформацію у вигляді HTML-тегів, які є директивами
браузеру за формою відображення даних. Дуже
часто, обсяг, що займають HTML-теги (включаючи параметри) перевищує об'єм корисних
даних в кілька разів. Проблемам надмірності
текстових протоколів HTTP і SOAP присвячена
стаття [5].
Аналіз надмірності мережевих протоколів
Кожен пакет, переданий у КМ, крім даних
містить службову інформацію, необхідну для
правильної доставки інформації, що міститься в
полі даних (адреса комп'ютера одержувача і відправника, тип протоколу, ідентифікатор програми сервера і клієнта, контрольна сума і ін.).
У процесі інкапсуляції кожен протокол додає
свою службову інформацію, яка не несе безпосередньо дані для користувача і, таким чином,знижує корисну пропускну спроможність
мережі.
Необхідно відзначити, що, поле власне даних, як правило, має обмеження на мінімально і
максимально допустимий розмір. Для мережевої технології Fast Ethernet (FEth) мінімально
допустимий розмір поля даних складає 46
байт,а максимально допустимий - 1500 байт.
Саме співвідношення частки службових і користувальницьких даних багато в чому визначає
корисну пропускну здатність комп'ютерної мережі. Під корисною пропускною здатністю протоколу [3] тут приймається швидкість передачі
даних, які переносяться полем даних кадру.
Крім того, мережеві пакети не можуть слідувати безпосередньо один за одним, утворюючи
суцільний потік біт. Для їх поділу існує міжкадровий інтервал (IPG). Для мережевої технології Ethernet він становить 96 бітових інтервалів.
Таким чином, оптимальною є передача пакетів максимальної довжини, де частка службової
інформації по відношенню до корисних даних
набагато менше.
Шляхи вирішення проблеми
Всі способи підвищення продуктивності
комп'ютерних мереж умовно можна розділити
на дві групи: технологічні та організаційні.
До першої групи відноситься розробка нових
мережевих технологій з більшою бітовою шви-

.
дкістю передачі, а також розробка більш економічних мережевих протоколів, в яких розмір
поля даних може бути істотно більше обсягу
службової інформації.
До другої групи відносяться методи оптимального планування та розробки комп'ютерних
мереж на основі існуючих мережевих технологій,обладнання та протоколів, а саме:
• вибір більш швидкісної мережевої
технології;
• установка більш продуктивного мережного
обладнання;
• використання більш якісних каналів зв'язку
(кабелю);
• оптимізація структури мережі;
• використання механізмів забезпечення якості обслуговування QoS;
• розподіл (балансування) навантаження декількома маршрутами.
Перераховані методи і засоби на сьогодні
успішно застосовуються в дротових комп'ютерних мережах. Проте їх застосування для підвищення пропускної здатності бездротових мереж
ускладнюється через ряд причин.
Аналіз проблем підвищення продуктивності
в бездротових мережах.
Бездротові мережі характеризуються досить
високою ймовірністю бітової помилки (Bit
Error Rate, BER) у порівнянні з кабельними мережами через вплив електромагнітних перешкод. Для бездротових мереж Wi-Fi типовим
значенням BER [6] є 10-5, в той час як для комп'ютерних мереж на основі витої пари [2] це
значення становить 10 -7, а при використанні
оптоволоконного кабелю знижується до 10-9.
Таким чином, просте збільшення розміру поля
даних призведе до підвищення імовірності спотворення всього пакета, що спричинить за собою повторну передачу і, як наслідок, зниження
корисної пропускної спроможності.
Одним з рішень у цьому випадку може бути
фрагментація пакетів і постачання кожного пакета невеликим заголовком з адресною інформацією та окремою контрольною сумою. Тоді
при спотворенні повторно необхідно буде передати не весь пакет, а окремий невеликий фрагмент. Очевидно,що фрагментація пакетів збільшує накладні витрати, тому кількість і розмір
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кожного фрагмента доцільно вибирати динамічно, залежно від поточного значення BER. Однак в сучасних бездротових мережевих технологіях, таких як IEEE 802.11g, поріг фрагментації може бути заданий лише статично.
Другою проблемою є те, що абоненти бездротової мережі працюють в одному діапазоні
частот, розділяючи доступну пропускну спроможність між усіма комп'ютерами, підключеними до однієї точки доступу. Тобто бездротова точка доступу працює в режимі концентратора, а не комутатора.
Третьою проблемою є те, що бітова швидкість передачі в бездротових мережах не є фіксованою, а залежить від рівня потужності прийнятих/переданих даних. Тобто при видаленні
абонента бездротової мережі від точки доступу
швидкість передачі знижується.
Висновки
У результаті проведення аналізу протоколів
стека TCP/IP, форматів переданих кадрів, розрахунку корисної пропускної спроможності
комп'ютерної мережі (на прикладі протоколу
Ethernet), аналізу факторів,впливають на продуктивність комп'ютерної мережі, було виділено ряд можливих способів підвищення продуктивності комп'ютерної мережі.
Таким чином, оптимальною є передача пакетів з максимальною довжиною поля даних
(1500 байт при використанні мережевої технології Fast Ethernet). Але навіть у цьому випадку
корисна пропускна здатність не перевищує 87%
від номінальної бітової швидкості передачі.
Найбільша ж надмірність проявляється в випадку передачі кадру мінімальної довжини, так
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як на передачу службових даних затрачається
достатньо великий «ресурс мережі».
Однак просте збільшення розміру поля даних має зворотний ефект в бездротових КМ через негативний вплив електромагнітних перешкод. Підвищення продуктивності бездротових
мереж є актуальною задачею і вимагає комплексного підходу до її вирішення,заснованого на
динамічній зміні порогу фрагментації, оптимальному розподілі точок доступу, визначенні радіусів їх дії і виборі частотних каналів.
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МЕТОД ЧОТИРИПАРАМЕТРИЧНОЇ ОПТИМАЛЬНОЇ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇЇ
ВИПАДКОВИХ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОНІ ЗАВАД
Національного авіаційного університету
Запропоновано новий метод чотирипараметричної екстраполяції випадкових нестаціонарних
процесів на фоні завад, який дозволяє по попереднім значенням процесу, що спостерігається, та
певній апріорній інформації щодо процесу, дозволяє екстраполювати п’яте значення нестаціонарного
випадкового процесу

Вступ
Вирішення задач екстраполяції випадкових
нестаціонарних процесів (ВНП) на фоні завад
займають важливе місце як в теорії випадкових
процесів, так і в практичному використанню
цієї теорії.
В статтях [1], [2] було запропоновано рекурсивний метод, складовою частиною якого є
трипараметричний спосіб оптимальної екстраполяції, який дозволяє по двом значенням значеннях попередніх спостережень - Y1, Y2 і результатам двопараметричної екстраполяції Y3 *, D[Y3*] дозволить екстраполювати Y4 * майбутнього значення Y4. Чотирипараметричний
метод є подальшим розвитком рекурсивного
методу оптимальної екстраполяції. Використання чотирипараметричного методу оптимальної екстраполяції дозволить збільшити час
екстраполяції порівняно з дво- та трипараметричним методами.
Метою роботи є розробка чотирипараметричного методу оптимальної екстраполяції, який
по двом значеннях попередніх спостережень Y1, Y2 і результатам двопараметричної і трипараметричної екстраполяції - Y3 *, D[Y3*], Y4 *,
D[Y4*] дозволить екстраполювати Y5 * майбутнього значення Y5 .
В роботі подається змістовна трактовка задачі чотирипараметричної оптимальної екстраполяції ВНП на фоні завад, вводяться необхідні
позначення і виводиться математична постановка задачі, розглядаються особливості вибору
моделі для екстрапольованого значення, а також критерії оптимізації.

Постановка задачі
Розглянемо постановку задачі чотирипараметричного методу оптимальної екстраполяції
ВНП на фоні завад, яка має наступний вигляд.
Вводяться такі основні позначення:
X(t) – випадковий нестаціонарний сигнал,
значення якого прогнозуються;
ξ(t) – випадкова завада, що спотворює дані
спостережень;
Y(t) – випадковий сигнал, реалізація якого
спостерігається;
ti, i=1, n – і-й момент спостереження;
Y(ti)=Yi – і-e значення Y(t) в момент часу спостереження ti;
Yn+1 – Y(tn + 1) – значення Y(t), що прогнозується (екстраполюється);
T=tn - t1 – інтервал спостереження;
τ=tn+1 - tn – інтервал екстраполяції
(прогнозу);
M[Y(t)]=m(t) – математичне сподівання Y(t);
D[Y(t)]=M[Y(t)–m(t)]2 – дисперсія Y(t);
k(ti , tj)=M{[Y(ti–m(ti)][Y(tj–m(tj)]} – кореляційна функція Y(t);
kξ (ti , tj)=M{[ξ(ti)-mξ][ξ(tj)–mξ]} – кореляційна
функція завади ξ(t);
M[ξ(t)]=mξ(t) – математичне сподівання
завади ξ(t);
α1(4), α2(4), α3(4), α3(4) – параметри чотирипараметричної оптимізації.
Основні характеристики і параметри чотирипараметричного методу наведені на рис 1.
Оцінку Y5 * істинного значення Y5 в момент
часу t5 розглянемо як лінійну комбінацію попередніх значень, що спостерігаються

*
(4)
(4)
(4) *
(4) *
Y5*opt = Y5 (Y1,Y2,Y3*opt ,Y4*opt ,α1(4) ,α2(4) ,α3(4) ,α4(4) ) Y5 = α1 Y1 + α 2 Y2 + α 3 Y3 + α 4 Y4 , (1)
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, α3(4),

(4)

роботі [3], [4] і використовуємо α1 , α2
α4(4) як керовані змінні оптимізації.
Використаємо середньоквадратичний критерій методу найменших квадратів у вигляді квадрату відстані між Y5 та Y5* :

D (ε ) = M [(Y5 − Y5* ) 2 ] .

Рис. 1. Основні характеристики і параметри чотирипараметричного методу

Таким чином, для оптимізації оцінки Y5 *
обираємо критерій оптимізації такий же як в

∂ 2 Dε
∂ α 1( 4 ) 2

(2)
Для розв’язання задачі оптимізації будемо
враховувати співвідношення для характеристик
випадкових процесів, що спостерігаються
(16) – (21) з роботи [3].
Для розв’язання задачі оптимізації використовуємо класичний метод знаходження мінімуму функції чотирьох змінних. Беремо похідні
від Dε по α1(4), α2(4), α3(4), α4(4) та прирівнюємо їх
до нуля (це необхідна умова екстремума функції чотирьох змінних):
∂Dε
∂Dε
∂Dε
∂Dε
= 0 ; (4)
= 0 ; (4)
= 0 ; (4)
=0 ,
(4)
∂α3
∂α1
∂α2
∂α 4
враховуючи те, що другі похідні мають такий
вигляд:

∂ 2 Dε
∂ 2 Dε
∂ 2 Dε
;
;
;
∂α1(4) ∂α 2(4)
∂ α 1( 4 ) ∂ α 3( 4 )
∂ α 1( 4 ) ∂ α 4( 4 )

;

∂ 2 Dε
∂ 2 Dε
∂ 2 Dε
∂ 2 Dε
;
;
;
;
∂ α 2( 4 ) ∂ α 1( 4 )
∂ α 2( 4 ) 2
∂α 2( 4 ) ∂ α 3( 4 )
∂α 2( 4 ) ∂α 4( 4)

(3)

∂ Dε
∂ Dε
∂ 2 Dε
∂ 2 Dε
;
;
;
( 4)2 ;
(4)
(4)
(4)
(4)
∂α 3
∂α3(4) ∂α 4(4)
∂α 3 ∂α1
∂α 3 ∂α 2
2

2

∂ Dε
∂ Dε
∂ 2 Dε
∂ 2Dε
;
;
,
;
∂α 4(4) ∂α 3(4)
∂α 4( 4) ∂α 2(4)
∂α 4(4) ∂α1(4)
∂ α 4( 4 ) 2
де Dε=Dε(α1(4), α2(4), α3(4), α4(4)) записано для скоα4(4), отримаємо α1opt(4), α2opt(4), α3opt(4), α4opt(4).
рочення запису, вирішуємо систему рівнянь
Підставимо у вираз (2) замість Y5* його значетвертого порядку відносно α1(4) , α2(4), α3(4),
чення з (1). Тоді отримаємо:
2

2

Dε (α1(4) ,α2(4) ,α3(4) ,α4(4) ) = M[(Y5 − α1(4)Y1 − α2(4)Y2 − α3(4)Y3* − α4(4)Y4* )2 ] .

(4)

Розв’язуючи рівняння (4), отримаємо:

∂Dε (α1(4) , α2(4) ,α3(4) ,α4(4) )
= M{2(Y5 − α1(4)Y1 − α2(4)Y2 − α3(4)Y3* − α4(4)Y4* )(−Y1 )} = 0 ; (5)
(4)
∂α1
∂Dε (α1(4) ,α2(4) ,α3(4) ,α4(4) )
= M{2(Y5 − α1(4)Y1 − α2(4)Y2 − α3(4)Y3* − α4(4)Y4* )(−Y2 )} = 0 ; (6)
(4)
∂α2
∂Dε (α1(4) ,α2(4) ,α3(4) ,α4(4) )
= M{2(Y5 − α1(4)Y1 − α2(4)Y2 − α3(4)Y3* − α4(4)Y4* )(−Y3* )} = 0 ; (7)
(4)
∂α3
∂Dε (α1(4) ,α2(4) ,α3(4) ,α4(4) )
= M{2(Y5 − α1(4)Y1 − α2(4)Y2 − α3(4)Y3* − α4(4)Y4* )(−Y4* )} = 0 . (8)
(4)
∂α4
Використовуючи властивості математичного
сподівання для виразів (5), (6), (7), (8) та пере-

множуючи складові у фігурних дужках, отримаємо:

M [α1( 4)Y12 + α 2(4)Y1Y2 + α 3( 4)Y1Y3* + α 4( 4)Y1Y4* − Y1Y5 ] = 0 ;

(9)
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.

M [α Y Y + α Y + α Y Y + α Y Y − Y2Y5 ] = 0 ;

(10)

M [α Y Y + α Y Y + α Y

+ α Y Y − Y3*Y5 ] = 0 .

(11)

M [α 1( 4)Y1Y4* + α 2( 4)Y2Y4* + α 3(4 )Y3*Y4* + α 4( 4)Y4*2 − Y4*Y5 ] = 0 .

(12)

(4 )
1
1 2
( 4)
*
1
1 3

(4) 2
2
2
(4)
*
2
2 3

(4 )
*
3
2 3
( 4) *2
3
3

(4)
*
4
2 4
( 4) * *
4
3 4

 M [α 1( 4)Y12 + α 2( 4)Y1Y2 + α 3(4 )Y1Y3* + α 4( 4)Y1Y4* ] = M [Y1Y5 ]

( 4)
( 4) 2
(4 )
*
( 4)
*
 M [α 1 Y1Y2 + α 2 Y2 + α 3 Y2Y3 + α 4 Y2Y4 ] = M [Y2Y5 ]

( 4)
*
( 4)
*
( 4) *2
( 4) * *
*
 M [α 1 Y1Y3 + α 2 Y2Y3 + α 3 Y3 + α 4 Y3 Y4 ] = M [Y3 Y5 ]
 M [α ( 4)Y Y * + α ( 4)Y Y * + α ( 4)Y *Y * + α ( 4)Y *2 ] = M [Y *Y ].
1
1 4
2
2 4
3
3 4

4
4
4 5

У системі рівнянь (13), замінюючи математичні
сподівання M[Y12], M[Y1Y2], M[Y1Y3*], M[Y1Y4*],
M[Y1Y5], M[Y22], M[Y2Y3*], M[Y2Y4*], M[Y2Y5],

(13)

M[Y3*2], M[Y3*Y4], M[Y3Y5*], M[Y4*2], M[Y4*Y5] їх
значеннями, отримаємо:

α1(4)[mY21 + DY1 ] +α2(4)[mY1mY2 + kY (t1, t2 )] +α3(4)[mY1mY* +kY (t1,t3 )] +α4(4)[mY1mY* + kY (t1,t4 )] =
3
4

= mY1mY5 + kY (t1,t5 )
 (4)
(4)
2
(4)
(4)
α1 [mY1mY2 + kY (t1,t2 )]+α2 [mY2 + DY2 ]+α3 [mY2 mY3* +kY (t2,t3)] +α4 [mY2 mY4* + kY (t2 ,t4 )] =

= mY2 mY5 + kY (t2, t5 )
 (4)
(4)
(4)
2
(4)
α1 [mY1mY3* + kY (t1,t3)] +α2 [mY2 mY3* + kY (t2,t3 )] +α3 [mY3* + DY3* ] +α4 [mY3 mY4* + kY (t3,t4 )] = (14)
= m m +k (t , t )
 Y3* Y5 Y 3 5
 (4)
(4)
(4)
(4)
2
α1 [mY1mY4* + kY (t1,t4 )] +α2 [mY2 mY4* + kY (t2 ,t4 )]+α3 [mY3*mY4* + kY (t3,t4 )]+α4 [mY4* + DY4* ] =
= m m +k (t ,t ) .
 Y4* Y5 Y 4 5
Систему

рівнянь

де

(14)

можна

записати у такій формі:

α a + α a + α a + α 4(4 ) a14 = b1
 (4)
(4)
(4)
(4)
α 1 a21 + α 2 a22 + α 3 a23 + α 4 a 24 = b2
 (4)
(4)
(4)
(4)
α 1 a31 + α 2 a32 + α 3 a33 + α 4 a34 = b3
α ( 4 ) a + α ( 4 ) a + α ( 4 ) a + α ( 4 ) a = b ,
 1 41
2
42
3
43
4
44
4
(4)
1
11

(4)
2
12

(4)
3
13

(15)

a11 = mY21 + DY1 ; a12 = mY1mY2 + kY (t1,t2) ; a13 = mY1mY* + kY (t1,t3) ; a14 = mY1mY* + kY (t1,t4) ;
3

4

a21 = mY1mY2 +kY (t1,t2) ; a22 = mY22 + DY2 ; a23 = mY2 mY* + kY (t2,t3) ; a24 = mY2 mY* + kY (t2,t4) ;
3

4

a31 = mY1mY* + kY (t1,t3) ; a32 = mY2 mY* + kY (t2,t3) ; a33 = mY2* + DY* ; a34 = mY*mY* + kY (t3, t4) ;
3

3

3

3

3

4

a41 = mY1mY* + kY (t1, t4) ; a42 = mY2 mY* + kY (t2,t4) ; a43 = mY*mY* + kY (t3, t4); a44 = m + DY* ;
4

4

3

2
Y4*

4

(16)

4

b1 = mY1mY5 +kY (t1,t5) ; b2 = mY2 mY5 + kY (t2,t5) ; b3 = mY*mY5 + kY (t3,t5) ; b4 = mY* mY5 + kY (t4,t5) ;
3

mY * –математичне сподівання екстрапольовано4

го значення та його дисперсія DY * , які обчис4

4

люються за способом трипараметричної екстраполяції у роботі [1], [2].
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Тепер розглянемо другі похідні від Dε(α1(4),
Вирішуючи систему рівнянь (15) відносно
α2(4), α3(4), α4(4)), отримаємо наступну матрицю:
α1(4), α2(4), α3(4), α4(4), отримуємо значення α1opt ,
α2opt , α3opt , α4opt .
∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
2
*
=
MY
[
]
;
=
MYY
[
]
;
=
MYY
[
]
;
= MYY
[ 1 4*] ;
1
1 2
13
∂α1(4)2
∂α1(4)∂α2(4)
∂α1(4)∂α3(4)
∂α1(4)∂α4(4)
A1234(α1(4),α2(4),α3(4),α4(4)) =

∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
2
*
YY
]
;
= MYY
[ 2 4*] ;
=
MYY
=
MY
=
M
[
]
;
[
]
;
[
1 2
2
2 3
∂α2(4)∂α4(4)
∂α2(4)∂α1(4)
∂α2(4)2
∂α2(4)∂α3(4)
∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
*
*
*2
=
MYY
[
]
;
=
MYY
[
]
;
=
MY
[
]
;
= MY
[ 3*Y4*] ;
13
2 3
3
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)2
(4)
(4)
∂α3 ∂α1
∂α3 ∂α2
∂α3
∂α3 ∂α4

,

(17)

∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
∂2Dε
*
*
* *
= MYY
[ 1 4 ] ; (4) (4) = MYY
[ 2 4 ] ; (4) (4) = MY
[ 3 Y4 ] ; (4)2 = MY
[ 4*2] ;
(4)
(4)
∂α4 ∂α1
∂α4 ∂α2
∂α4 ∂α3
∂α4
де Dε = Dε(α1(4), α2(4), α3(4), α4(4)) записано для
скорочення запису.
Розглянемо достатню умову екстремуму функції чотирьох змінних [5], у якій квадратична

форма матриці других похідних більша нуля.
Тоді квадратична форма від 4-х дійсних
змінних α1, α2, α3, α4 для матриці других часткових похідних буде мати такий вигляд:

x ′Ax = ( mY21 + DY1 )α 1( 4) 2 + ( mY22 + DY2 )α 2( 4) 2 + ( mY2* + DY * )α 3( 3) 2 + ( mY2* +
3

3

4

+ DY * )α 4( 4 ) 2 + 2[ mY1 mY2 + kY (t1 , t 2 )]α 1( 4)α 2( 4 ) + 2[ mY1 mY * +
4

3

+ kY (t1 , t3 )]α α
(4)
1

( 4)
3

+ 2[ mY1 mY * + kY (t1 , t 4 )]α α
( 4)
1

4

(4)
4

+ 2[ mY2 mY * +

(18)

3

+ kY (t 2 , t3 )]α 2( 4)α 3( 4) + 2[ mY2 mY * + kY (t 2 , t4 )]α 2( 4 )α 4( 4 ) + 2[ mY * mY * +
4

+ kY (t3 , t 4 )]α α
( 4)
3

При
α1(4),

( 4)
4

3

4

>0

оптимальному значенні
α2(4),
α3(4),
α4(4)

параметрів
похибка

екстраполяції мінімальна та приймає мінімальне значення :

4)
4)
4)
* 2
Dε (α 1(opt
α 4( 4)
, α 2( opt
, α 3( opt
opt ) min = M [(Y5 − Y5 ) ] =
4) 2
2
2
= mY25 + DY5 + α 1(opt
( mY21 + DY1 ) + α 2( 4)
opt ( mY2 + DY2 ) +
4) 2
2
2
( 4)
+α 3(opt
( mY2* + DY * ) + α 4( 4)
opt ( mY * + DY * ) − 2α 1 opt [ mY1 mY5 + kY (t1 , t5 )] −
3

− 2α

( 4)
2 opt

3

+ kY (t1 , t3 )] + 2α

Y5

*

( 4)
1opt

( 4)
1 opt

+ kY (t 2 , t3 )] + 2α
оцінки

4

[ mY2 mY5 + kY ( t 2 , t 5 )] − 2α

+ kY (t 4 , t5 )] + 2α

Дисперсія

4

α

α

( 4)
2 opt

α

[ mY * mY5 + kY (t3 , t5 )] − 2α 4( 4)
opt [ mY * mY5 +
3

4

[mY1 mY2 + kY (t1 , t 2 )] + 2α

( 4)
1opt

[ mY1 mY * + kY ( t1 , t 4 )] + 2α

( 4)
2 opt

( 4)
2 opt

( 4)
4 opt

( 4)
3 opt

( 4)
4 opt

4

[ mY2 mY * + kY ( t 2 , t 4 )] + 2α
4

визначається

α

( 4)
3 opt

α

( 4)
3 opt

( 4)
3 opt

α

(19)

[ mY1 mY * +
3

[ mY2 mY * +

( 4)
4 opt

3

[ mY * mY * + kY (t3 , t 4 )] .
3

4

за наступною формулою:

(4)
(4)
*
(4)
*
D[Y5* ] = D[α1(4)
opt Y1 + α 2 opt Y2 + α 3optY3 + α 4 opt Y4 ] =
(4)2
(4)2
(4)2
= α1(4)2
opt DY1 + α 2 opt DY2 + α 3opt DY * + α 4 opt DY * +
3

4

(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
+2α1(4)
optα 2 opt kY (t1 , t 2 ) + 2α1optα 3opt kY (t1 , t3 ) + 2α1optα 4 opt kY (t1 , t 4 ) +
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
+2α 2(4)
optα 3opt kY (t 2 , t3 ) + 2α 2 optα 4 opt kY (t 2 , t 4 ) + 2α 3optα 4 opt kY (t3 , t 4 ) .

(20)
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Ефективність чотирипараметричного способу оптимальної екстраполяції можна оцінювати
за формулами:
h1 – відношення сигнал/шум після оптимальної екстраполяції:
h1 =

D ε (α

(4 )
1 op t

D [ Y5 ]
, (21)
4)
(4)
,α
, α 3( op
,
α
)
t
4 o pt m in
(4 )
2 op t

де D[Y5 ] – дисперсія випадкового процесу,
що буде спостерігатися у момент часу t5 ,
4)
D ε (α 1(o4pt) , α 2( o4 p) t , α 3( opt
, α 4( 4opt) ) m in – мінімальна
дисперсія похибки екстраполяції.
h2 – відношення дисперсії випадкового
процесу, що буде спостерігатися у момент часу
t5, до дисперсії екстрапольованого значення
процесу D[Y5*]
h2 =

D [ Y5 ]
.
D [Y5∗ ]

(22)

Для проведення експерименту розроблено
схему чотирипараметричного способу оптимальної екстраполяції.
Приклад. Для перевірки дієздатності та ефективності метода проведено експеримент методом статистичного імітаційного моделювання
(СІМ). В експерименті була поставлена задача –
методом СІМ в системі MathCAD [6] встановити часові залежності реалізації наступних випадкових величин: Xi, Yi (i = 1…15), оптимального
екстрапольованого значення Y5*, а також значення α1opt, α2opt, α3opt, α4opt, Dε(α1, α2, α3, α4 )min,
D[y5*], h1, h2.
Апріорними даними для експерименту вибрані такі значення величин:
t1=6 с ; t2=10 с – часові відліки вимірювання
параметрів Xi і Yi ;
t3=12 с – момент часу для екстраполяції значення Y3* ;
t3=14 с – момент часу для екстраполяції значення Y4* ;
t4=15 с – момент часу для екстраполяції значення Y5* ;
m0 =1 В ; m1=0,02 В / c – математичні очікування параметрів a0, a1 незалежних випадкових величин, що мають гаусовський розподіл, а
σ0=0,3 В, σ1=0,002 В – їх середньоквадратичні
відхилення ;
σξ=0,01 В – середньоквадратичне відхилення
завади ;
γ=0,5
–
коефіцієнт
нелінійності.

.
Для проведення експерименту використовують метод СІМ, реалізований у системі
MathCAD у вигляді програми, розробленій автором. Програма обчислює п’ять реалізацій
значення Х(ti) – випадкового нестаціонарного
процесу і п’ять реалізацій значення Y(ti) – випадкового процесу, що спостерігається, та всі параметри ВНП, необхідні для проведення оптимальної екстраполяції і визначення параметрів
h1, h2, Y5*, D[Y5*], Dε(α1, α2, α3, α4 )min.
За допомогою стандартної функції MathCAD
rnorm {n, M, у}, де число реалізацій вибране
n=1; M – математичне сподівання ВНП; у=σi –
середньоквадратичне відхилення ВНП, обчислюються значення коефіцієнтів a0 і a1 і значення завади ξ.
В результаті проведення експерименту очікується отримати наступні результати:
1. Величини – Y3*, D[Y3*], Dε(αopt)min , Y4*,
*
(3)
(3)
Dε (α1(3)
opt , α 2 opt , α 3opt ) min , Y5*, D[Y5 ], Dε(α1, α2, α3,
α4 )min., h1 , h2 .
2. Графіки залежності реалізацій X(i), Y(i),
Yопт(t) від часу t .
3. Графіки залежностей дисперсії похибки
екстраполяції Dε(α) від параметра α1opt, α2opt,
α3opt, α4opt .
Всі результати експерименту наведені в
табл. 1.
На рис. 2 наведені графіки реалізацій Xi, Yi
(при i = 1…15) Yopt(t3)=Y3*, Yopt(t4)=Y4*,
Yopt(t5)=Y5*.
На рис. 3 наведений графік Dε=f(α4), при
α1opt, α2opt, α3opt=const.
Таблиця 1. Результати експерименту
X1
0,763763
X4
0,789719
Y2
0,782672
Y5
0,791117
α3opt
0,083702
Y4 *
0,793082
D[Y4*]
0,131702
h1
28,674258

X2
0,778081
X5
0,792356
Y3
0,771722
α1opt
0,372499
α4opt
0,001918
Y5 *
0,833554
D[Y5*]
0,102356
h2
0,880842

X3
0,784143
Y1
0,779228
Y4
0,770553
α2opt
0,607778
Y3 *
0,789453
D[Y3*]
0,091996
Dε(α1α2α3α4)min
0,003144
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Рис. 2. Графік результатів експерименту

Рис. 3. Графік Dε=f(α4),

при α1opt, α2opt, α3opt = const
Висновки
Аналіз результатів експерименту показує
працездатність і ефективність методу чотирипараметричної екстраполяції.
За результатами експерименту можна зробити наступні висновки:
1. В роботі запропоновано новий метод чотирипараметричної оптимальної екстраполяції

випадкових нестаціонарних процесів на фоні
завад, який по двом попереднім значенням сигналу Y1, Y2, що спостерігаються, і значенням
Y3*, D[Y(t3)], D[Y3*], Y4*, D[Y(t4)], D[Y4*], які визначені у попередніх ітераціях, дозволяє отримати п’яте прогнозне значення сигналу Y5*, та
його ймовірностні параметри: D[Y(t5)], D[Y5*],
Dε(α1,α2, α3, α4)min.
2. Запропонований метод чотирипараметричної екстраполяції передбачає перевірку вико-
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нання необхідної та достатньої умов існування
мінімуму дисперсії похибки екстраполяції
Dε(α1, α2, α3, α4)min.
3. З графіка рис. 2 видно, що в момент екстраполяції t =14с екстрапольоване значення
Y4*=Yopt розташоване ближче до реального сигналу X(14) ніж Y3*=Yopt до X(12), а значення
Y5*=Yopt. розташовано далі від реального сигналу X(15), ніж Y4*=Yopt до X(14). Крім того, похибка екстраполяції α4opt. на порядок більша
ніж
для
трипараметричного
методу
Dε(α1,α2,α3)min.
4. З графіка на рис. 3 видно, що дисперсія
похибки екстраполяції є мінімальною Dε=f(α4),
при α1opt, α2opt , α3opt=const і α=α4opt. Інші залежності: Dε=f(α1), при α2opt, α3opt , α4opt=const і
α=α1opt; Dε=f(α2), при α1opt, α3opt, α4opt=const і
α=α2opt ; Dε=f(α3), при α1opt, α2opt, α4opt=const і
α=α3opt – будуть такими ж, як на рис. 3.
5. Перевагою методу чотирипараметричної
екстраполяції є те, що він дозволяє отримати
п’яте значення випадкового нестаціонарного
процесу, а недоліком – те, що він дає найбільшу
похибку екстраполяції Dε(α1, α2, α3, α4)min у порівнянні з іншими запропонованими методами
екстраполяції і більшу дисперсію D[Y5*].
6. Таким чином, результати експерименту
вказують на те, що метод чотирипараметричної
екстраполяції нестаціонарних випадкових процесів на фоні завад працює ефективно, тому мета роботи досягнута.

.
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КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТА
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ БОРТОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ОСОБЫХ СИТУАЦИЯХ В ПОЛЕТЕ
Национальный авиационный университ
Предложена структура бортовой интеллектуальной интегрированной системы управления самолетом, которая позволит решать задачи прогнозирования развития полетных ситуаций, их анализа, выдачи экипажу однозначных и своевременных рекомендаций, необходимых для предотвращения перехода
нештатной ситуации в аварийную и катастрофическую

20-летний период (1992-2011 г.г.) показывает
[1-9] (рис. 1) что динамика изменения уровня
безопасности полетов (БП) не имеет определенной тенденции к росту его показателя.

Вступление
Анализ состояния безопасности полетов в
гражданской авиации государств-участников
Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства за
АП (в т.ч. катастрофы)
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Рис. 1. Распределение авиационных происшествий в том числе катастроф в гражданской авиации
государств участников Соглашения за период 1992-2011 гг.

При этом сравнение относительных показателей аварийности по отдельным государствам-участникам Соглашения за этот период
также свидетельствует об отсутствии принципиальных различий между ними. (табл. 1).
В связи с тем, что основная доля авиационных работ (~60%) [2] от общего объема приходится на сферу пассажирских регулярных перевозок, и по существу этот вид авиационных
перевозок является основным критерием уровня безопасности полетов при авиаперевозках,
то является целесообразным провести исследование динамики изменения уровня безопасности полетов при регулярных пассажирских

перевозках транспортными самолетами 1-3
классов за 10-летний период с 2002 по
2011 г.г., а также выявить основные причины
аварийности.
Анализ динамики показателей безопасности полетов при регулярных пассажирских перевозках за период 19922011 гг.
Анализ отчетов МАК о состоянии безопасности полетов в гражданской авиации государств-участников Соглашения за период
1992-2012 г.г. показал (табл. 3, 4), что показатели уровня безопасности полетов при регулярных пассажирских перевозках транспорт-
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ными самолетами 1-3 классов также не имеют
определенной тенденции к росту их показателей, как и показателей уровня безопасности

.
полетов по всему парку самолетов в целом
(рис 1, 2, табл. 1, 2, 3).

Таблица 1. Распределение абсолютных показателей аварийности в гражданской авиации по государствам
- участникам Соглашения за период 2002-2011 г.г.
Авиационные происшествия
(в т.ч. катастрофы)
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Рис. 2. Показатели аварийности при регулярных пассажирских перевозках
транспортными самолетами 1-3 классов по годам

2012

2011

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

0

Проблеми інформатизації та управління, 1(41)’2013
39
Таблица 2. Показатели аварийности при регулярных пассажирских перевозках транспортными самолетами 1-3 классов 1992-2001 г.г.
Годы
1992 1993
АП (в.т.ч. катастрофы)
Катастрофы

19
1

11
2

1994

1995

8
3

11
2

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Всего
4
1

3
0

3
0

1
1

1
0

4
1

65
11

Количество погибших
84
198
227
150
5
0
0
2
0
145
811
Таблица 3. Показатели аварийности при регулярных пассажирских перевозках транспортными самолетами 1-3 классов 2002-2012 г.г.
Годы
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Всего
АП (в.т.ч.
катастрофы)
0
2
2
1
4
1
4
2
5
5
1
27
Катастрофы
0
0
1
1
3
1
2
1
1
2
1
13
Количество
погибших
0
0
37
23
408
6
152
15
12
10
33
696

Результаты проведенного анализа материалов отчетов комиссии по расследованию авиационных происшествий МАК[12] за рассматриваемый период в этом классе авиационных
работ подтвердили определяющее влияние
на возникновение и развитие авиационных
происшествий человеческого фактора и
позволили выявить и ранжировать основные
ошибки экипажей приведших к таким
последствиям (табл. 4.).
Из анализа табл. 4 следует, что наиболее характерными ошибками являются несвоевременные и неадекватные действия экипажа, отсутствие необходимого контроля пилотов за
параметрами полета, вывод самолета при полете в штурвальном режиме на закритические
углы атаки.
Борьба за их устранение ведется по нескольким направлениям, одним их которых является интенсификация информационного обеспечения экипажа воздушного судна (ВC).
В последнее время оборудование современных транспортных самолетов обеспечивает их
экипажи значительным перечнем предупреждающей сигнальной информации о воздействии на самолет как внутренних неблагоприятных процессов, например, отказов авиационной техники или грубых ошибок пилотирования, так и внешних факторов–столкновение с
другими ВС или поверхностью земли, попадания в сильный сдвиг ветра таких как:
В то же время анализ материалов расследования этих АП [12] показывает что в ряде случаев экипаж игнорировал или отключал предупреждающую сигнализацию о приближении и
даже выходе параметров полета ВС и работы
его отдельных функциональных систем за назначенные ограничения.
Очевидно, что в сложных ситуациях в полете при одновременном воздействии нескольких

дестабилизирующих факторов таких, таких как
сочетание сложных метеоусловий с отказами в
системах воздушного судна или появлении разнообразных указаний от противоречивых источников сигнальной информации, экипаж испытывает затруднение в принятии правильного
и своевременного решения. Это связано, прежде всего, с наличием предельными психофизиологическими возможностей пилота, обусловленных его пропускной способностью в восприятии и анализе чрезвычайно быстро меняющейся информации в условиях острого дефицита времени.
Одним из направлений, позволяющих облегчить в этих условиях работу экипажа по обработке поступающей информации и принятию
решения, а также снизить количество принятых ошибочных решений может стать исследование и разработка бортовой интеллектуальной системы управления (ИСАУ), обеспечивающей интеграцию выходной информации от
систем и датчиков, характеризуюших поточные параметры полета ВС, с рекомендациями
экипажу по действиям в сложившейся особой
ситуации в полете.
Такая ИСАУ должна выполнять следующие
функции [10-11]:
- наблюдателя, в случаях, когда параметры
полета находятся в допустимых пределах;
- извещателя, в случаях, когда параметры
полета будут приближаться к их критичным
значениям;
- корректора, в случаях, когда параметры
полета достигнут границы выхода за предельно допустимые значения;
- активатора, в случаях, когда параметры
полета вышли за предельно допустимые значения и экипаж не в состоянии вернуть их в
требуемые для данной полетной ситуации
пределы.
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Функцией наблюдателя является отслежи-

вание

правильности

действий

.
экипажа.

Таблица 5. Распределение причин авиационных происшествий при регулярных пассажирских
перевозках транспортными самолетами 1-3 классов 2002-2012 г.г.
Этап
Причины АП (в т. ч. К)
Кол. АП
полета
(в т. ч. К)
5
Поса- Организационно-технологические и процедурные недостатки в работе и
взаимодействии служб метеорологического обеспечения и управления воздка
душным движением, а также ошибок в действиях экипажа
Недостаточные и неадекватные воздействия командира ВС на органы
5
управления для предотвращения перехода ситуации в катастрофическую
5
Непринятие экипажем решения об уходе на второй круг с ВПР и продолжение снижения при отсутствии визуального контакта с наземными ориентирами
Вывод самолета при полете в штурвальном режиме на закритические углы
3
атаки
Отсутствие необходимого контроля со стороны второго пилота за парамет2
рами снижения
Неадекватные действиями экипажа при выполнении маневра для предуп2
реждения столкновения со стаей птиц;
Столкновение самолета с деревьями из-за преждевременного снижения
2
(ухода под глиссаду) и отсутствия реакции экипажа на более чем 30секундное срабатывание системы сигнализации сближения с землей
Ошибочные и бесконтрольные действия экипажа на этапе пробега, после
1
посадки самолета
Ошибки экипажа при выполнении вынужденной посадки из-за отказа дви1
гателя
Возникновение пожара в грузовом отсеке самолета из-за нарушения
1
изоляции электрожгутов вследствие длительной эксплуатации ВС в условиях жаркого климата
Столкновения самолета с землей за пределами ВПП при уходе на второй
1
круг в СМУ
Потеря управляемости в полёте из-за разрушения проводки
1
управления элеронами вследствие возгорания жгутов проводов
бортовой электросети самолета
Разрушение передней опоры шасси и силовых элементов фюзеляжа, при
1
выкатывании ВС на заснеженный грунт в процессе неуправляемого движения, обусловленного юзом колес основных опор шасси, возникшем при попытке экипажа изменить направление движения самолета для сруливания с
ВПП на скорости, превышающей скорость руления, рекомендованную РЛЭ
для данных погодных условий
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Продолжение Табл. 5.

Этап
полета
Взлет

Причины АП (в т. ч. К)

Кол. АП
(в т. ч. К)
2

Нарушение технологии работы и правил ведения радиообмена как со стороны экипажа самолета так и службы УВД
Разрушение ВС при движении по земле после его грубого приземления
1
1
Преждевременная уборка шасси при разбеге вследствие нарушения бортмехаником требований РЛЭ ВС и Инструкции по взаимодействию и технологии работы членов экипажа самолета
1
Нарушение КВС требований ФАП-128 и РЛЭ при подготовке к взлету на
исполнительном старте не проконтролировал работу системы управления
передней опорой шасси и не предпринял мер по прекращению взлета
1
Возникновения пожара на борту самолета из-за нештатного несинхронизированного включения двух генераторов на параллельную работу которое
произошло вследствие неудовлетворительноого технического состояния
контактных групп контакторов включения основных генераторов на сеть,
поврежденных в результате длительной безремонтной эксплуатации
Столкновение самолета с землей сразу после взлета из-за одновременного
1
выключения двух двигателей в результате попадания в них птиц
Всего
37
В режиме извещателя интеллектуальная сиВ режиме активатора предлагаемая система
стема управления анализируя выходные сигнаопределяет качество и количество управляюлы о текущих параметрах полета, будет выпощих воздействий потребных для предотвращелнять задачи прогнозирования развития полетния перехода аварийной ситуации в катастроной ситуации, оценки его результатов, формифическую или максимально возможного его
рования и выдачи экипажу соответствующих
замедления, а при невозможности такого преподсказок и рекомендаций по действиям в кадотвращения автоматически обеспечивает
ждый конкретный момент развивающейся осопридание самолету в пространстве такого побой ситуации, необходимых для предотвращеложения, при котором потери будут минимания или максимально возможного замедления
льными.
развития авиационного происшествия, а также
В качестве примера на рисунке 1 приведена
оказания необходимых консультаций по заупрощенная структурная схема системы «сапросу экипажа в диалоговом режиме.
молет –экипаж - интеллектуальная интегрироВ режиме корректора ИСАУ будет опредеванная автоматическая система управления–
лять приоритет перераспределения функций
среда» которая включает в себя:
управления в особых ситуациях в полете меж-систему «самолет –экипаж – среда» с параду пилотом и системами автоматического
метрами полета хс, выходными величинами
управления самолетом. Это позволит освобоисполнительных устройств ии, характеристидить пилота от так называемых локальных фуками случайных возмущающих воздействий хв;
нкций управления в особой ситуации полете,
- информационные датчики и измерительотнимающих более 83% всех его психических
ные системы;
ресурсов, давая возможность полного исполь- источники информации о текущем состозования его интеллекта для выполнения глобаянии системы хд,
льных функций управления, таких как оценки
- систему обработки информации о текущем
сложившейся ситуации, выработки алгоритма
состоянии системы хн,
решения выхода из нее, оценки собственных
- интегрированную интеллектуальную сисрасполагаемых возможностей и сопоставление
тему выработки решений и управления с синс требуемыми, выработки стратегии действий с
тезируемым режимом управлением ии.
учетом развития сложившейся ситуации и коррекции алгоритма ее парирования.
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Рис. 3. Структурная схема системы
«самолет –экипаж – среда- интеллектуальная интегрированная система управления– среда»
в особой ситуации в полете

Основной целью внедрения предлагаемой
интеллектуальной системы управления на ВС
является повышение безопасности полетов за
счет уменьшения вероятности ошибочных, несвоевременных или не активных действий экипажа в условиях возникновения особой ситуации в полете путем:
-автоматического предотвращения выхода
контролируемых параметров полета за эксплуатационные ограничения;
- своевременного предупреждения экипажа
об угрозе возникновения особой ситуации и
выдачи рекомендаций по выходу из нее.
- способствовать уменьшению количества
авиационных происшествий за счет снижения
вероятности ошибочных действий экипажа в
сложных ситуациях в полете;
- восстановления полной или частичной
управляемости в аварийных и катастрофических ситуациях за счет параметрической, структурной реконфигурации управления.
Выводы
Таким образом, задача повышения безопасности полетов ВС во многом может быть решена за счет исследования, разработки и реализации средств и методов снижения вероятности
ошибочных или неактивных действий экипажа
в условиях возникновения особых ситуаций в
полете. Одним из таких перспективных путей

может быть разработка интегрированных интеллектуальных систем управления самолетом,
которые позволят решать задачи отслеживания
и прогнозирования развития полетных ситуаций, их анализа, выдачи экипажу однозначных
и своевременных рекомендаций, необходимых
для предотвращения перехода особой ситуации
в аварийную и катастрофическую, а также исключить возможность контролированного выхода параметров полета за допустимые ограничения
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УДК 681.54: 621.313 (045)
Красношапка Н. Д., к.т.н.

УПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
С ПОВЫШЕННЫМ ПУСКОВЫМ МОМЕНТОМ
Национальный авиационный университет
Рассмотрены вопросы управления динамическими режимами асинхронных электроприводов при ограничении величины потребляемого при пуске тока. Проанализированы показатели пусковых режимов
при использовании серийного двигателя и машины с повышенным пусковым моментом

Введение
Модернизация производства в современных
условиях тесным образом связана с повышением его энергетической эффективности. Повышение производительности оборудования и повышение качества выпускаемой продукции
должно сопровождаться снижением затрат на
его производство.
Одним из наиболее широко распространенных типов электрических двигателей, применяемых в промышленности, являются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Это обусловлено их более высокими надежностными, экономическими и массогабаритными показателями по сравнению с другими
типами электрических машин.
Для управления режимами работы асинхронных электроприводов применяются специальные преобразователи.
Анализ исследований и публикаций
В настоящее время наиболее функциональным устройством, обеспечивающим наилучшие
энергетические показатели асинхронного электропривода практически во всех режимах является преобразователь частоты. Данные устройства позволяют регулировать скорость вращения
электродвигателя в широком диапазоне и, за
счет реализации частотного пуска, ограничивать величину пусковых токов при обеспечении
достаточной величины пускового момента. В
большинстве регулируемых асинхронных электроприводов реализовано именно частотное
управление скоростью вращения. Существенным недостатком данных устройств является
стоимость преобразователей частоты. Например, для электропривода мощностью 15 кВт
при стоимости асинхронного двигателя АИР в
районе 4500–5500 грн. [1,2] стоимость простейшего преобразователя частоты больше как
минимум втрое.
Значительная часть потребляемой электроэнергии приходится на нерегулируемые электроприводы. Многие из этих устройств работают

с частыми пусками и остановками. Такой режим работы негативно влияет как на механический износ оборудования, так и на его энергетические показатели. Пусковые режимы электроприводов сопровождаются значительными
пусковыми токами, которые в 6–8 раз превышают номинальный (рис. 1), и невысокими значениями коэффициента мощности и коэффициента полезного действия (КПД).
Отдельно необходимо отметить проблемы с
запуском асинхронных электроприводов, питание которых осуществляется от автономных
источников питания. Как правило, мощность
таких источником сопоставима с мощностью
самого электропривода, и, как следствие, автономный источник либо не может обеспечить
прямой пуск двигателя, либо это приводит к его
перегрузке. Поэтому в подобных ситуациях необходимо применять специальные меры, снижающие величины пускового тока.
Применение преобразователей частоты только для повышения энергетических характеристик пусковых режимов (если нет необходимости регулировать скорость вращения в установившемся режиме работы) является экономически неоправданным.
Для управления динамическими режимами
нерегулируемых асинхронных электроприводов
разработаны так называемые плавные пускатели или устройства плавного пуска [3]. Типовая
принципиальная схема такого электропривода
приведена на рис. 2. Основу устройства составляет тиристорный регулятор напряжения. Посредством датчиков тока ДТ1–ДТ3 контролируется величина тока в фазах статора двигателя.
При превышении током заданного значения
ограничения с помощью тиристорного регулятора снижается величина напряжения, подаваемого на двигатель. Когда ток становится меньше заданного, тиристоры полностью открыты,
обеспечивая подачу на двигатель полного напряжения сети. После окончания разгона электропривода пусковые устройства (в зависимос-
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ти от модификации) могут осуществлять функции защиты и контроля состояния двигателя.
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Рис. 1. Механическая и электромеханическая характеристики серийного асинхронного двигателя мощностью 15 кВт

Программный интерфейс и система управления такого пускателя обеспечивают:
– управление пуском;
– управление остановкой (торможением);
– электронную защиту.
Современные устройства плавного пуска
имеют микропроцессорную систему управления и позволяют реализовать ряд защит, например, отключение электродвигателя при отклонении питающего напряжения от установленных пределов, обрыве одной, двух или трех
фаз на входе устройства, пропадании напряжения питания, несимметрии питающего напряжения свыше 5%, несимметрии токов асинхронного двигателя, механическом затормаживании вала двигателя, перегрузке или недогрузке по мощности после завершения процесса
пуска и др., осуществляют индикацию аварийной ситуации с указанием кода неисправности.
Кроме того, применение устройств управления динамическими режимами позволяет осуществить пуск асинхронных двигателей от

автономных источников питания близкой
мощности.
Стоимость плавного пускателя существенно
меньше преобразователя частоты и сопоставима со стоимостью электродвигателя.
Однако такой способ управления пусковыми
режимами имеет серьезный недостаток – существенное снижение величины пускового момента. На рис. 3 приведены механические характеристики электропривода на базе серийного
двигателя с короткозамкнутым ротором мощностью 15 кВт.
Характеристика М1 соответствует ограничению пускового тока на уровне 3Iном (Iном – номинальный ток двигателя), М2 – 4Iном, а М3 –
5Iном. Таким образом, при ограничении пускового тока на уровне 5-кратного номинального
значения, пусковой момент снижается почти
вдвое. Данный недостаток существенно ограничивает возможные области применения таких систем управления пусковыми режимами.
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Рис. 2. Схема управления динамическими режимами АД при питании от тиристорного пускателя
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Рис. 3. Механические характеристики электропривода с ограничением пусковых токов
Например, при использовании данной системы
управления пусковыми режимами невозможен запуск электропривода с постоянным моментом нагрузки на валу, равным номинальному.

Постановка задания
Задачей данной статьи является поиск путей
создания асинхронного электропривода с системой управления динамическими режимами,
который позволил бы наряду с решением задачи ограничения величины токов при пуске,
также повысить и энергетические показатели
таких устройств.

Система управление динамическими
режимами асинхронного электропривода с повышенным пусковым моментом
Для решения поставленной задачи предлагается в тех случаях, когда нерегулируемый по
скорости электропривод в процессе пуска должен развивать высокий пусковой момент при
ограничении величины пусковых токов использовать асинхронный двигатель специальной
конструкции
с
повышенным
пусковым
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моментом. В качестве примера такого электродвигателя рассмотрим конструкцию с массивными ферромагнитными торцевыми экранами
[4]. Механическая и электромеханическая характеристики данного двигателя мощностью 15
кВт приведены на рис. 4.
Как видно из графика, данная конструкция
двигателя позволяет повысить его пусковой
0,0
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момент практически в полтора раза по сравнению с серийным, механическая характеристика
которого приведена на рис. 1.
Механические характеристики электропривода
с
модифицированным
двигателем
при управлении динамическими режимами
аналогично рассмотренному ранее приведены
на рис. 5.
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Рис. 4. Механическая и электромеханическая характеристики асинхронного двигателя
с повышенным пусковым моментом
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Рис. 5. Механические характеристики электропривода с повышенным пусковым моментом
при ограничении пусковых токов

48
Как и в случае применения серийного двигателя, характеристика М1 соответствует ограничению пускового тока на уровне 3Iном, М2 –
4Iном, а М3 – 5Iном. Анализ характеристик показывает, что при ограничении пускового уровня
на уровне пятикратного номинального значения, электропривод обеспечивает пусковой момент на уровне номинального значения

.
двигателя обычной конструкции той же мощности.
Сравним энергетические показатели пусковых режимов с использованием системы управления динамическими режимами. Были проведены серии расчетов динамических режимов по
математическим моделям двигателей, которые
приведены в [5,6]. Результаты представлены в
табл. 1.

Таблица 1. Сравнительная таблица пусковых параметров при различных режимах управления пуском
электропривода

Тип двигаСерийный двигатель
Модифицированный двигатель
теля
Режим
прямой
Iогр=3Iном Iогр=4Iном Iогр=5Iном Iогр=3Iном Iогр=4Iном Iогр=5Iном
питания
пуск
1
2
3
4
5
6
7
8
tп , с
1,045
5,0
1,94
1,19
1,8
1,04
0,81
Wп, кДж
44,99
60,88
41,62
37,6
26,83
24,37
23,82
Мср, о.е.
1,458
0,517
0,858
1,265
0,951
1,478
1,874
43,05
12,19
21,43
31,64
14,85
23,19
29,36
∆Рср, кВт
S1ср, кВ∙А
102,2
30,67
52,46
77,19
34,99
54,54
69,19
cosφср, о.е.
0,506
0,453
0,492
0,503
0,56
0,574
0,577
Рср дин, кВт
8,7
1,72
4,4
7,16
4,76
8,9
10,56
Р1ср, кВт
51,75
13,9
25,83
38,8
19,6
31,4
39,9
η, о.е.
0,16
0,124
0,17
0,185
0,243
0,261
0,265
η/ηб
1,0
0,775
1,063
1,156
1,518
1,631
1,656
В таблице обозначены:
η
–
КПД
процесса
пуска
2
2
tп, с – время разгона привода от неподвижноη = J Σ ωн J Σ ωн + 2Wп ;
го состояния до скорости, соответствующей
ηб – КПД процесса прямого пуска серийного
значению скольжения ротора двигателя 5%;
АД.
Wп, кДж – потери энергии в электродвигатеВо втором столбце приведены результаты
k
расчетов для прямого пуска электропривода без
ле за время пуска Wп = ∑ Wi (t )∆ti ;
i =1
управления динамическими режимами. В 3–8
Мср, о.е. – средняя величина момента двигастолбцах приведены результаты расчетов с истеля в процессе его пуска, отнесенная к номипользованием систем управления динамичеснальному значению электромагнитного моменкими режимами для серийного и модифицирота;
ванного двигателей при указанном уровне
∆Рср, кВт – средняя величина мощности поограничения пусковых токов.
терь, выделяющихся в двигателе за время пуска
Оценивать данные табл. 1 следует с двух тоk
k
чек зрения: во-первых, возможности энергосбе∆Pср = ∑ ∆Pi (t )∆ti ∑ ∆ti ;
режения в пусковых режимах работы асинхi =1
i =1
ронных
электроприводов с различными консS1ср, кВ∙А – среднее значение полной мощнотруктивными особенностями и условиями элексти, потребляемой электроприводом из сети в
тропитания, а во-вторых, возможности снижепроцессе пуска;
ния средней величины мощности, потребляеРср дин и Р1ср, кВт – средние значения дина2
мой от сети при пуске. Первая проблема важна
мической ( J Σ ωн 2t п ) и активной мощности, пов общегосударственном масштабе и направлена
требляемой из сети;
на снижение энергопотребления технологичесcosφср – среднее значение коэффициента
кими объектами и комплексами, а вторая –
мощности
за
время
пуска;

(

)
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очень актуальна в случае питания электроприводов от электроэнергетических систем ограниченной мощности.
Как свидетельствуют данные табл. 1 применительно к серийному двигателю, использование токоограничения в статорной цепи двигателя при его пуске приводит к увеличению энергопотребления с одновременным уменьшением потребляемой мощности.
Пуск асинхронного электропривода с серийным двигателем с использованием системы
управления динамическими режимами, которая
обеспечивает ограничение пускового тока на
уровне 3Iном, 4Iном и 5Iном по сравнению с показателям прямого пуска электропривода приводит к уменьшению средней мощности потерь в
3,53, 2,0 и 1,36 раза и средней величины полной
мощности, потребляемой из сети, в 3,33, 1,95 и
1,32 раза соответственно. Одновременно потери
электроэнергии увеличивается в 1,35 при I =
3Iном и снижается 1,08 и 1,2 раза при I = 4Iном и I
= 5Iном соответственно, а КПД процесса пуска
снижается в 1,29 и увеличивается в 1,063 и
1,156 раза соответственно.
Пуск асинхронного электропривода с модифицированным АД при тех же условиях (по
сравнению с прямым пуском электропривода с
серийным двигателем) характеризуется повышением КПД пуска в 1,52, 1,63 и 1,65 раза,
уменьшением средней мощности потерь в 2,9,
1,86 и 1,47 раза, средней величины полной мощности, потребляемой из сети, в 2,92, 1,87 и
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1,48 раза и потерь электроэнергии в 1,68, 1,85 и
1,89 раза соответственно.
Выводы
Рассмотренная в статье система управления
динамическими режимами обеспечивает ограничение величины пусковых токов, а при применении в электроприводе двигателя с повышенным пусковым моментом позволяет существенно повысить и энергетические показатели
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ОПТИМАЛЬНИЙ ГРАФІЧНИЙ ФОРМАТ СТЕГАНОЗАХИСТУ
Національний авіаційний університет
Визначено оптимальніший графічний формат файлу для реалізації стеганографічної системи. Сформовано графічні залежності відхилень структурних ознак контейнера-оригінала від контейнерарезультату

Вступ
Завдання надійного захисту інформації від
несанкціонованого доступу є однією з найактуальніших проблем сучасного суспільства. Способи та методи приховування повідомлень відомі з
давніх часів, дана сфера людської діяльності
отримала назву стеганографія. Внаслідок всебічного використання комп’ютерних технологій
у сучасному суспільстві з'явився новий напрямок
в області захисту інформації - цифрова
стеганографія.
Цифрова стеганографії - напрям класичної
стеганографії, заснований на приховуванні додаткової інформації в цифрових об'єктах, спричиняючи при цьому деякі спотворення цих об'єктів.
Але, як правило, дані об'єкти є мультимедійними
(зображення, відео, аудіо) та внесення спотворень, які знаходяться нижче порогу чутливості
середньостатистичної людини не призводять до
помітних видозмін цих об'єктів.Використання
методів цифрової стеганографії для реалізації
захисту інформації призводить до створення стеганографічної системи. Під стеганографічною
системою слід розуміти об’єднання методів і засобів, які використовуються для створення прихованого каналу передачі інформації.
Постановка задачі
Стеганографічна система виконує вбудовування повідомлення в контейнер, передавання
заповненого контейнера стеганоканалом та декодування приховуваного повідомлення. В якості фіксованого контейнера для передачі прихованої інформації частіше використовують растрові зображення. При внесенні повідомлення до
контейнера відбувається його певне спотворен-

ня. Для підвищення стійкості стеганографічної
системи слід прагнути якнайменше змінювати
показники структурних ознак контейнера. До
них відносяться: роздільна здатність растрового
зображення, розмір растру, глибина кольору
зображення.
Зберігання растрового зображення (стеганоконтейнера) відбувається у вигляді певного файлу. Кожен файл зображення має свій формат, в
залежності від алгоритму зберігання графічної
інформації. В залежності від формату, при внесенні повідомлення до зображення (контейнера),
можлива зміна розміру файлу.
Метою даної статті є аналіз сучасних графічних форматів растрового зображення в умовах
реалізації процесів стеганозахисту. У даній статті на базі аналізу буде визначено оптимальніший
графічний формат файлу для реалізації стеганографічної системи. Буде сформовано графічні залежності відхилень структурних ознак контейнера-оригінала від контейнера-результату.
Вирішення поставленого завдання
Зберігання растрових зображень відбувається
у вигляді певних файлів. На теперішній час відомо багато форматів файлів для растрових зображень. Растрове зображення зберігається в
стиснутому вигляді. В залежності від алгоритмів
стиснення може бути можливим чи неможливим
відновлення зображення в точності таким самим,
яким воно було до стиснення. На рис. 1 зображені найпоширеніші формати файлів растрового
зображення. BMP-формат файлу. З даним форматом працює велика кількість програм, через
те, що його підтримка інтегрована в ОС
Windows.

Рис. 1. Найпоширеніші формати файлів растрового зображення

Глибина кольору в BMP форматі може становити 2-48 біт на піксель, при максимальних роз-

мірах растру – 65535×65535. BMP – файл містить 4 частин.
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Заголовок BITMAPFILEHEADER містить загальний опис файлу, на який відводиться 14 байт
(рис. 2). Далі розташований заголовок зображення – BITMAPINFOHEADER, в якому зберігається
опис розмірів растру та колірного формату пікселів. На нього розраховано – 40 байт. Наступна
складова – палітра (RGBQUAD). Розмір палітри
залежить від кількості кольорів. У деяких випадках палітра може бути відсутньою. Після палітри, в файлі BMP–формату, записується растр у
вигляді масиву.
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Рис. 2. Структура BMP-файлу

Кількість байт, у масиві, визначається розмірами растру та кількістю біт на піксель. У форматі BMP підтримується стиснення без втрат за
алгоритмом RLE (рис. 3).

Рис. 3. Структурна схема реалізації алгоритму RLE

Цей алгоритм базується на такому принципі:
заміна повторюваних групи елементів вихідної
послідовності на пару (“довжина-символ”), або
тільки на довжину. Стиснення в RLE відбувається за рахунок послідовності однакових байт в
початковому зображенні. Заміна їх на пари зменшує надлишковість даних.
GIF–формат. GIF – це растровий графічний
формат, який використовує до 256-и індексованих кольорів із 24-х бітного діапазону RGB. Зображення такого формату відбувається порядкове зберіганням, з підтримкою тільки формату з
визначеною палітрою кольорів.
У GIF-форматі використовується стиснення
за алгоритмом LZW (рис. 4), який в поєднанні із

індексованими різними кольорами робить даний
формат ідеальним при зберігання і передачі зображення з малою кількістю кольорів. Алгоритм
стиснення LZW відноситься до форматів стиснення без втрат. Тобто, при відновлені з GIF, дані з точністю відповідатимуть оригіналу.
При такому стисненні відбувається пошук повторюваних комбінацій різних кольорів ("фраз"),
які записуються у вигляді ключів. Для кодування
зображення використовуються вже створені
ключі. Цей метод досконаліший за RLE при роботі з областями, що мають переходи кольорів,
однак кодування в LZW вимагає більше системних ресурсів.

Рис. 4. Структурна схема реалізації алгоритму LZW

Таким чином, добре стискаються зображення,
рядки яких мають повторювані ділянки. Формат
GIF дозволяє здійснювати черезстрокове зберігання даних. При цьому рядки розбиваються на
групи, і змінюється порядок зберігання рядків у
файлі. При завантаженні, зображення проявляється поступово. Завдяки цьому, маючи тільки
частину файлу, можна побачити зображення цілком, але з меншим дозволом.
Особливістю GIF-формату є підтримка анімаційних зображень. Вони визначені у вигляді послідовності з декількох статичних кадрів, а також інформацією про те, скільки часу кожен
кадр повинен бути відображений на екрані.

PNG-формат. Формат PNG спроектований
для заміни застарілого і більш простого формату
GIF. PNG - растровий формат збереження графічної інформації, що використовує стиснення без
втрат. Формат PNG був розрахований, перш за
все, для використання в Інтернеті і редагування
графіки. Даний формат підтримує растрові зображення з глибиною кольору 16, 24 та 48 біт.
Цей формат характеризується більш сильнішим рівнем стиснення для файлів з великою кількістю кольорів ніж GIF. PNG використовує
стиснення без втрат за алгоритмом Deflate. Даний алгоритм використовує комбінацію алгоритму LZ77 і алгоритму Хаффмана.
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Принцип алгоритму LZ77 будується на принципі ковзаючого вікна і механізмі кодування збігів (рис. 5). Метод кодування згідно з принципом
ковзаючого вікна враховує вже раніше переглянуту частину інформації, яку використовує як
словник. Він намагається замінити черговий
фрагмент повідомлення на покажчик у вміст
словника. Ковзаюче вікно можна представити у
вигляді буфера, який організований так, щоб запам'ятовувати переглянуту раніше інформацію і
надавати до неї доступ. Таким чином, друге і на-

ступне виникнення збігів однакових послідовностей кольорів пікселів замінюються посиланням
на їх першу появу.
При виникненні збігів, вони кодуються парою: довжина збігу та зміщення. Кодована пара
трактується як команда копіювання символів,
довжиною збігу, з позиції ковзаючого вікна, що
задається зміщенням. Використання кодованої
пари довжина-зміщення є ефективним у випадку, коли значення довжини перевищує значення
зміщення.

Рис. 5. Схема реалізації алгоритму LZ77

Алгоритм Хаффмана використовує частоту
появи однакових байт в зображенні (рис. 6). Зіставляє символам вхідного потоку, які зустрічаються більшу кількість разів, послідовність біт
меншої довжини та навпаки. Першим етапом алгоритму є прочитання файлу зображення та підрахування частоти появи кожного байту кольору. Потім створюємо таблицю відповідності байту кольору його частоті та впорядковуємо за
спаданням. Наступним етапом є побудова дерева
за допомогою створених вузлів таблиці. Після
створення дерева відбувається кодування файлу

та збереження декодую чого дерева. Алгоритм
Хаффмана вимагає читати вхідний файл двічі,
один раз підраховуючи частоти появи байтів,
іншим разом виконуючи безпосередньо кодування.
Закодовані у відповідності з форматом Deflate
дані представляють собою набір блоків, порядок
яких збігається з послідовністю відповідних
блоків вихідних даних. Довжина блоків першого
типу не може перевищувати 64 кбайт. Кожен
блок другого та третього типу складається з двох
частин: описи двох таблиць кодів Хаффмана.

Рис. 6. Схема реалізації алгоритму Хаффмана

Для пошуку фраз використовується метод
хеш-ланцюгів. Хеш-функція обчислюється на
підставі трьох байтів даних. На кожному кроці
компресор читає черговий 3-байтовий рядок, що
розташовується на початку буфера. Хешланцюжок аналізується з метою знаходження
найдовших збігів між буфером і фразами, на які
посилаються елементи (вузли) хеш-ланцюжка.
Оновлення хеш-ланцюжків організовано таким
чином, що пошук починається з нових вузлів, що
дозволяє змістити розподіл частот зсувів кодованих фраз на користь коротких зміщень і, отже,
поліпшити стискання, тому що невеликі зсуви
мають коди малої довжини. Для прискорення
кодування в разі обробки надлишкових даних
дуже довгі хеш-ланцюжки скорочуються до певної довжини, що задається параметрами алгори-

тму. Скорочення проводиться залежно від довжини вже знайдених збігів: чим вони довші, тим
більше скорочуємо.
JPEG-формат. JPEG - растровий формат збереження графічної інформації, який використовує стиснення із втратами. Даний алгоритм стиснення оптимальний для фотографій та зображень, які містять реалістичні дані із поступовими змінами яскравості та кольору. Найбільшого
застосування, цей формат отримав у цифровій
фотографії і передачі графічної інформації мережею Інтернет.
При стисненні, зображення перетворюється з
колірного простору RGB в YUV (рис.7). Після
перетворення, для каналів зображення U і V, що
відповідають за колір, може виконуватися "проріджування ", яке полягає в тому, що кожного
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блоку з 4 пікселів яскравого каналу Y ставляться биваються на блоки 8х8 пікселів. Кожен такий
у відповідність усереднені значення U і V. При блок піддається дискретному косинусному перецьому для кожного блоку 2х2 замість 12 значень творенню (ДКП). Отримані коефіцієнти ДКП
(4 Y, 4 U і 4 V) використовується всього 6 (4 Y і квантуються і пакуються з використанням кодів
по одному усередненому U і V). Далі компонент Хаффмана.
Y та відповідаючі за колір компоненти U і V роз-

Рис. 7. Структурна схема реалізації алгоритму JPEG

Матриці, які використовуються для квантування коефіцієнтів ДКП, зберігаються в заголовній частині JPEG-файлу. Зазвичай вони будуються так, що високочастотні коефіцієнти піддаються більш сильному квантуванню, ніж низькочастотні. Це призводить до меншої деталізації
дрібних деталей на зображенні. Чим вище ступінь стиснення, тим більш сильному квантуванню піддаються всі коефіцієнти.
TIFF-формат.
TIFF
формат зберігання растрових графічних зображень.
TIFF набув широкого застосування при зберіганні зображень з великою глибиною кольору.
Завдяки своїй сумісності з більшістю професійного ПЗ для обробки зображень, формат TIFF
дуже зручний при перенесенні зображень між
комп'ютерами різних типів (наприклад, з PC на
Mac). Структура формату дозволяє зберігати зображення з палітрою, а також в різних колірних
просторах. TIFF має можливість зберігати зображення із стисненням та без стиснення. Ступень стиснення залежить від особливостей самого зберігання зображення, а також від алгоритму. Формат TIFF дозволяє використовувати такі
алгоритми стиснення: RLE, LZW та JPEG. При
цьому JPEG є просто інкапсуляцією формату
JPEG у формат TIFF. Формат TIFF дозволяє
зберігати зображення, по стандарту JPEG, без
втрат даних (JPEG-LS).
Таким чином, формат графічного файлу
вказує на спосіб стиснення растрового зображення. Так, стиснення без втрат виконується при
зберігання зображення у PNG, GIF та BMPформату (зменшення надлишковості даних).
Стиснення з втратами відбувається у JPEGформату (відкидається частина інформації).
TIFF-формат підтримує стиснення із втратами та
без втрат.
Для проведення оцінки зміни розміру файлу
контейнера-оригінала
та
контейнерарезультату, була використана синя складова ста-

тичного 24-бітового RGB зображення із розміром растру – 240х240.
Растрове зображення являє собою матрицю
пікселів. Певний піксель може зберігати інформацію про один певний колір. Кожен піксель кольорового зображення можна розкласти на колірні компоненти R, G і B, в колірній схемі RGB
(рис. 8). Внаслідок цього, зображення розкладається на три колірні компоненти, що розміщуються одна за одною у спільному масиві. Для
обробки зображення, колірні характеристики зображення переводиться у числову матрицю.
Приховування інформації можна проводити у всі три колірні компоненти. Зміна у кожному окремому колірному компоненті може призвести до різних візуальних спотворень результуючого зображення. Око людини найбільшу
чутливість має до спектру червоного кольору,
трохи слабкішу – до зеленого та істотно слабкішу – до синього. Оскільки людина має найслабкішу чутливість до синього спектру, то зміни в
колірній компоненті синього кольору будуть
найменше помітні. Тому приховування інформації оптимальніше проводити у синю компоненту.
При кодуванні пікселя кольорового зображення використовується 24 біти, по 8 бітів
на кожну колірну компоненту. Глибина кольору
компоненти становить 8 біт.
Найменше значущий біт несе менше всього
інформації. Людина зазвичай не здатна помітити
зміну в цьому біті. Тому його можна використовувати для вбудовування прихованої інформації,
шляхом заміни найменш значущих бітів пікселів
зображення бітами повідомлення.
Для проведення визначення оптимального
формату файлу розмір місця синьої складової,
що модифікувався, складав від 20% до 100%
(рис. 8). Модифікування виконувалось методом
заміни найменше значущого біту елементу зображення (рис. 9).
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Рис. 8. Візуальне відтворення ступеню заповнення синьої складової

Рис. 9. Структурна схема реалізації приховування інформації в компоненту синього кольору

При знаходженні оптимального формату файлу для стеганографічного перетворення виконаємо порівняння отриманих зображень на основі
показника зміни розміру файлу. Результати роз-

мірів файлів після стеганоперетворення в залежності від ступеня заповнення наведені у таблиці
1.Таким чином, за даним показником оцінювання, оптимальнішим є BMP-формат.

Таблиця 1. Розмір файлу

Ступінь заповнення контейнера, %
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Розмір файлу після стеганоперетворення, байт
202 200 202 208 202 208 202 216 202 208 202 212
1
TIFF
172 854 172 854 172 854 172 854 172 854 172 854
2
BMP
108 181 108 462 108 576 108 653 108 718 108 806
3
PNG
47 015
47 016
47 019
47 027
47 011
47 017
4
JPEG
40 550
40 619
40 620
40 562
40 580
40 636
5
GIF
Розмір даного файлу не змінюється. Зміна
розмір файлу даного формату, що підвищує
розмірів файлів інших форматів обумовлена
стійкість стеганосистеми до стеганоаналізу.
алгоритмом стиснення інформаційної послідоОстанні формати файлів є менш стійкими до
вності, що використовуються у даних формастеганографічний перетворень. Це зумовлено
тах. Менш надійнішим є JPEG-формат, різниця
змінами у розмірі файлів, що підвищує шанси
розміру заповненого зображення та зображенпорушника до виявлення стеганоканалу.
ня-оригіналу становила від 1 до 12 байтів. При
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЧЕТКИХ И НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ
Рассматриваются вопросы моделирования НМ 2-адическими моделями. Показана возможность рационального определения ФП в ситуациях, где отсутствует предшествующая информация за счет учет
внутренней структуры объекта.Структурирование НМ 2-адическими моделями позволяет использовать при принятии решений их визуализационные возможности, в ряде случаев НМ и универсум, на
котором задано НМ, имеет практически совпадающие фрактальные характеристики (структуры).
Это обстоятельство можно использовать при реализации нечетких выводов и принятии приближенных решений

Введение
Теория нечетких множеств (ТНМ) открыла
широкие перспективы в решении целого ряда
нових задач управления в условиях неопределенности. Одним из фундамен-тальных вопросов, связываемых с приложениями ТНМ - определение функций принадлеж-ности (ФП). В
большинстве приложений параметрическая
форма ФП считается известной, но в ситуациях,
где нет предшествующей информации, задача
существенно усложняется. Во-зникает необходимость в разработке новых методов и моделей,
позволяющих снизить влия-ние эвристически
задаваемой ФП на качество решения. Одним из
путей решения данной проблемы есть учет
структуры объекта, в частности, методология
иерархической кластеризации (ИК), может
быть использована для того, чтобы узнать
внутреннюю структуру данных и учесть ее при
назначении ФП.
Современное состояние исследований
Практически первой работой, в которой был
поставлен вопрос применеия ИК в моделировании нечетких объектов была работа [1], которой показано, что на основании результатов,
полученных Dunn, Zadeh, и Bezdek , есть эквивалентность между ИК, max-min нечеткими отношениями транзитивности и ультраметрическими расстояниями. Связанная с любой иерархической кластеризацией H(I),
всегда существует ультраметрическая матрица расстояj=1, n

ния U =  u 
, которая может нормиро ij  i =1, n
ваться в [0,1], т.е. выступать в роли аналога
ФП.
Допуская определение естественных групп в
произвольном контексте, кластер-методы могут
обеспечить большую гибкость в нечетком моделировании. Благодаря этой гибкости, один из

наиболее обещающих классов нечетких моделей тот, который базируется на кластерном
анализе. Нечеткая кластеризация используются,
чтобы определить разделение пространства, результирующая модель есть обратимой, что означает доступность и обработку с тем же
уровнем гибкости. Следовательно, модель становится структурно-свободной и может быть
использована для широкого класса задач.
В работе [2] показано, что использование нечеткой кластеризации в контексте нечеткого
моделирования в ненаблюдаемой среде позволяет получить определенную информацию о
возможных кластерах данных на подготовке
образцов, которые показывают аналогичное поведение, поэтому мы можем охарактеризовать
это поведение в нечеткой модели. Используя
иерархическую кластеризацию в процедурах
предобработки информации, можно в известной мере восполнить недостаток информации.
Иерархический кластеризация позволяет работать с кратными (возможно вложенными) кластерами, использующие алгоритмы разумной
вычислительной сложности, работая со сравнительно небольшим количеством примеров, как
это имеет место для нечеткого моделирования в
ненаблюдаемых средах. Хотя иерархическая
кластеризация имеет недостаток, требующий
предварительной подготовки решения, чтобы
использовать некоторые дополнительные эвристические критерии для определения наиболее
подходящей классификации, современные методы нечеткой кластеризации [3] позволяют
снизить влияние этого недостатка.
Постановка задачи
~
Пусть A –НМ, т.е упорядоченная пара
U, μ , где U - универсум, µ - функция принадлежности, НМ - это подмножество декартового
произведения универсума U и отрезка [0, 1]:
~
A ⊂ U × [0,1]. Формально НМ - это четкая
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~
ФП, потому часто НМ A определяют только
указав его ФП µA и УМ U. Отметим при этом,
что те элементы УМ, для которых ФП равна
нулю, НМ не принадлежат, НМ существует
только там, где его ФП больше нуля. В связи с
этим исходное НМ будем рассматривать как
объект U 0 = {u i }in=1 , μ 0 = {μ (u)
i } , для котрого
μ i(u) >0 (∀i), универсум U и НМ представим как
 u 1 μ 1(u) 
 u1 1 
 со

множества векторов
M
и  M

 u 1
(u) 
 n 
un μn 
ответственно. Методами ИК для каждого из М
построим дендрограмму (бинарное дерево БДр) и методами р-адического исчисления
выполним анализ БДр, предварительно закодировав его символами 0 и 1.
Рассмотрим несколько НМ на одном уни~ ~
~
версуме: { A1 , A 2 …, A k } ⊂ U, определим М р~
адических (структурных) характеристик S( A1 ),
~
~
S( A 2 )…, S( A k ) и S(U) и путем перебора вы~
~
~ ~
~
числим НМ A j ⊂ { A1 , A 2 …, A k }, A j ⊂ U, для
~
которого abs(S( A j )-S(U))→min.
Алгоритм решения
Интерпретация НМ на уровне р-адических
моделей. Рассмотрим коротоко р-ади-ческий
анализ, т.к. его знание необходимо для дальнейшего понимания излагаемого материала.
Множество X вместе с заданной в нем метрикой d называется метрическим пространством
(МП), одно и то же множество X может допускать много различных структур МП (X, d).
Обычное расстояние между рациональными
числами определяется в виде d(r1, r2)= r1 - r2 ,
однако расстояние можно определить по т.н. радической норме [4]. Известно, что любое рациональное число r однозначно записывается в
виде дроби r = p k ⋅

m
m
, где k∈Z,
- несократиn
n

мая дробь, числитель и знаменатель которой
взаимно просты с р. Величина p − k имеет название р-адическая норма числа r и записывается как r p . Показано, что расстояние, определяемое из выражения r1 - r2 p обладает свойствами обычного расстояния, т.е. удовлетворяет, в частности, аксиоме треугольника dp(r1,
r2)+dp(r2, r3) ≥ dp(r1, r3).
Однако есть принципиальные отличия вновь
определенного расстояния, что заклю-чается в
наличии у р-адического расстояния т.н. не-

Архимедовых свойств (ультраметрика). В частности, в отличие от обычного расстояния радическое расстояние таково, что целые числа
образуют в его метрике ограниченное множество диаметра 1. Если применить к этому М процедуру пополнения, то получают компакт – Qp,
элементы
которого
целые
р-адические
числа.
Они допускают запись в р-ичной системе
счисления, т.е. целое р-адическое число c однозначно записывается в виде бесконечной влево
последовательности …an…a2a1a0, 0 ≤ c ≤ p-1,
которую рассматривают как сумму сходящегося ряда
a 0 + a1p + a 2 p 2 +L+ a n p n +L , сходимость которого вытекает из условия, что
a n p n ≤ p − n . Ультраметрическое

расстояние

измеряет степень делимости рационального
числа на 2, чем лучше число делится на 2, тем
оно ближе к нулю, например, 8=23 ближе к нулю, чем ½=2-1, 16= 24 ближе к нулю, чем 8; 480
ближе к нулю, чем 16, 384 ближе к нулю,
чем 480 и т.п.
Целые р-адические числа можно складывать,
вычитать и умножать, т.к. в общем случае они
образуют кольцо, однако в отличие от Z в Qp
отсутствует естественный по-рядок, понятия
положительного и отрицательного чисел в Qp
не имеют смысла, - 1=lim (pn -1) при n→∞.
Важным свойством р-адических чисел является
то, что многие р –адические числа в отличие от
обычных целых чисел обратимы, т.е. если sgnp
a≠0, то а-1 –целое положительное число, кроме
того, все рациональные числа со знаменателем,
взаимно простым с р, являются целыми р.-а.ч.
Нетрудно видеть, насколько эффективным может быть применение р-а.ч. к анализу нечетких
чисел и нечетких переменных, для которых вопросы обратимости не решены, с точки зрения
решения задач управления в условиях неопределенности.
Арифметика над р-а.ч. выполняется как с
обычными десятичными дробями с тем исключением, что все операции проводятся, начиная с
последней цифры. Наиболее полный набор
процедур, связанных с р-адическим анализом,
содержится в разделе Number ПММ Mapple.
Важным свойством р-адического анализа есть
то, что естественным аналогом отрезка [0,1] является. «р-адический отрезок», который как и
обычный, является шаром.
Определим x p = p − n , 0 p = 0 , ordp(x)=n и
ordp(0)=∞,

они

удовлетворяют

следующим
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свойствам, если вместо ⋅ p использовать
a ≡ b (mod p n ) тогда и только тогда, коordp( ⋅):
гда | a − b |p ≤ 1/p n .Таким образом, ряд a предordp(x+y) ≥ min{ ordp(x), ordp(y) },
ordp(x⋅y)≥{ ordp(x) + ordp(y) },
ordp(⋅) называют р-адическим порядком, ⋅ p -

ставляется сходящимся (по р-адической норме)
n
рядом a = ∑ ∞
n =0 a n p . М целых р-а.ч. обознача-

р-адическая оценка .
если a i = 0 (∀i)
+ ∞
ord p (x) = 
≠
min{s
|
a
0}
иначе

x

Доказана теорема А.М.Островского, что любая норма на Q эквивалентна либо обычному
абсолютному значению, либо р-адической норме для некоторого простого числа р, радическая норма
|x|p определяется
как

{

и
xp =p

− ord p (x)

При этом учитывается, что любое
раци-ональное число однозначно представимо

Определение. Норма называется неархимедовой, если для всех х и у выполнено неравенство
||x + y|| ≤ max(||x||, ||y||).
Расстояние, индуцированное неархимедовой
нормой, называется ультраметрикой, неравенство треугольника для обычной функции расстояния d(x, z) ≤ d(x, у) + d(y, z), трансформируется в усиленное неравенство треугольника
d(x, z) ≤ max(d(x, у), d(y, z)). Соответствующие
МП называются ультраметрическими пространствами. Отметим, что функция |.|p может
принимать только «дискретное М значений», а

в виде x = p ν

 0 0 0 1  2 р


а 
 0 0 1 0  1   нг 
 0 1 0 0  0   и


r, p,N, S

m
, где m, n-целые, которые не деn

лятся на р. Для этой нормы справедливо УНТ:
|x+y|p ≤ max(|x|p, |y|p ).
Весьма важным для анализа есть то, что ра.ч. имеют иерархическую струкутуру [ 5, 6] и,
с другой стороны, все иерархические структуры
описываются р-а.ч. На рис. 1 представлены
числа 710 =0+20+21+22 - а) и 1410 =0+21+ 22+23 б) в 2-адическом базисе; слева - матричное
представление, справа - графическое представление (иерархическое дерево).

именно { p n , n ∈ Z) ∪ {0} }. Если a , b ∈ N , то
710=0+20+21+22
↓

}

ется Zp , Zp= ∑ i∞=0 a i p i , Zp={a∈Qp: a p ≤ 1}.

1410=0+21+22+23
↓

0
0

0
0


0 0 1
 3
0 1 0    р 
 2 а
1 0 0     нг 
 1
0 0 0     и 
0 

r, p, N, S

а
б
Рис.1. Стандартные (четкие) числа 710 =0+20+21+22 - а) и 1410 =0+21+ 22+23 - б) в 2-адическом ба-зисе ;
слева) - матричное представление, справа - графическое представление (иерархическое дерево).

Каждое БДр характеризуется 4 параметрами:
максимальный ранг - r, р-адическое число - p=
∑ ∞n =0 a n p n , фрактальная размерность – N =
logN(ε)
lim
, где N(ε) - число кубов (квадраε → 0 + log(1/ε)
тов), необходимых для покрытия всего множества кубами (квадратами) {Bi} с величиной ребра (стороны), не превышающей ε, и структура
– S. Можно построить зависимости: r(j), p(j),

N(s), S (j), j=1, c; и таким образом получить
закономерности изменения данных параметров
трафика для различных НМ на общем УМ.
Фрактальная размерность изображения БДр,
соответствующих числам 7 и 14 в 2-адическом
базисе, совпадает с топологической, в чем
можно убедиться, вычислив эту величину при
помощи программы fractdim (), входящей в состав стандартного МО пакета МатЛаб [7, 8].
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Рис. 2. Матрица ультраметрических расстояний для стандартного (четкого) число 710 в 2-адическом базисев,
г: в- полученная на основании дендрограммы, г- нормированная

Отметим изоморфизм БДр: стандартное (четкое) число 710 (рис.2) в 2-адическом базисе,
710=0+20+ 21 +22 вкладывается в стандартное
0 0 0 1
0 0 1 0
0 1 0 0
0 0 0 0



(четкое) число 1410 в 2-адическом базисе,
1410=0+21+22+23

→

с

треугольной,

Гауссовой

и

а

 0 0 0 1 
 0 0 1 0
 0 1 0 0


0 0 0 

трапециевидной ФП на УМ A =[5:0.1: 9] приведено на рис. 3, при этом выполнено условие,
чтобы количество элементов УМ для всех типов НП было одинаковым.

Экспериментальное исследование структурных свойств множеств. НП
примерно
7

0
0
0

0

б

в

Рис. 3. Рассчетные НП примерно 7: а-X=trimf(A,[5 7 9 ]);
б- Xg=gaussmf(A,[0.53 7 ]); в- Xtr=trapmf(A,[5 6 8 9 ]);
A = [5:1:9];

~
~
~
2-адические модели НП 7gaussmf , 7 trapmf , 7 trimf
и универсума A = [5:1:9] приведены на рис. 4,
правые части рис. представляют бинарные деревья 2-адических моделей НП и универсума А.
Основными характеристиками рассматриваемых объектов приняты фрактальные числа и
фрактальные размерности БДр – аналогов НМ
~
~
~
7gaussmf , 7 trapmf , 7 trimf и универсума A = [5:1:9],
как видно из приведенных вычислений наибо-

~
лее близким к универсуму является НМ 7 trapmf ,
т.к. в этом случае имеет место: Ntrap =
NUNI=60, Dtrap =Duni =1.2091. На рис. 5 приведены матрицы ультраметрических расстояний
~
между элементами структур НМ 7gaussmf ,
~
~
7 trapmf , 7 trimf и УМ A = [5:1:9].
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Рис.4. Иерархическая кластеризация НМ примерно 7 на УМ А=[5:1: 9] в евклидовой метрике
методом НУдС для различных видов ФП: а- рассчетное бинарное дерево (БД), б –матрица БД
Примечание: A+X → AX=[a1 x1; a2 x2 ;… an xn]
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Рис. 5. Матрицы ультраметрических расстояний (ультраметрической близости)
для БДр, представляющих НМ примерно 7 на УМ А= [5:1:9] в евклидовой метрике,
кластеризованных методом НУдС, для различных видов ФП.

Расчет Фробениусовских норм для матриц
ультраметрической близости дал результаты:
F-нормы матриц
r1
r2
r3
r4
3.7666 3.6401 3.6912 3.7666

Анализ результатов показывает, что в данном
случае роль ФП значительно преувеличена, абсолютно аналогичные выводы могли быть получены как при использовании только универ~
сума или НП 7 trimf , хотя в общем случае такой
вывод, по-видимому, не справедлив. Отдельно

60
отметим визуализационные возможности 2~
~
7 trapmf
7gaussmf

адических моделей НМ.
~
А= [5:1:9]
7 trimf

Рис. 6. Визуализация НМ и УМ.

~
Ранее было отмечено, что НМ 7 trapmf и универсум А= [5:1:9] имеют практически совпадающие фрактальные характеристики, это наглядно видно на представленном ниже рис. ,
~
изображения НМ
7 trapmf и универсума А=
[5:1:9] практически совпадают. Это обстоятельство можно использовать при реализации нечетких выводов и принятии приближенных решений.
В заключение отметим, что наличие матриц
близости, а также некоторые известные отношения между иерархическим кластеризациями
и max-min нечеткими отношениями транзитивности позволяют ставить вопрос о выборе "хорошего качества" меры, которое должно быть
использовано, когда предшествующая информация о структуре данных не доступна (ненаблюдаемый случай), но решение необходимо
принимать.
Выводы
1. Одним из фундаментальных вопросов,
связываемых с приложениями ТНМ является
определение функций принадлежности. В
большинстве приложений параметрическая
форма ФП считается известной, но в ситуациях,
где нет предшествующей информации, задача
существенно усложняется. Возникает необходимость в разработке новых методов и моделей,
позволяющих снизить влияние эвристически
задаваемой ФП на качество решения. Одним из
путей решения данной проблемы есть учет
структуры объекта, в данном случае НМ. Методология, подобная кластеризации, может
быть использована для определения внутренней структуру данных и ее учета при назначении ФП.
2. Анализ результатов показывает, что в ряде
случаев роль ФП значительно преувеличена,
абсолютно аналогичные выводы могли быть
получены как при использовании только универсума или заданного НМ, хотя в общем случае такой вывод, по-видимому, не справедлив.

3. Структурирование НМ 2-адическими моделями позволяет использовать при принятии
решений их визуализационные возможности, в
ряде случаев НМ и универсум, на котором задано НМ, имеет практически совпадающие
фрактальные характеристики (структуры. Это
обстоятельство можно использовать при реализации нечетких выводов и принятии приближенных решений.
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РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ВУЗЛІВ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
Національний авіаційний університет
Описана процедура побудови математичних моделей для дослідження технічного стану вузлів електроенергетичного обладнання. Викладено основні методи

Вступ
Однією з ключових задач для характеристики технічного стану вузлів електроенергетичного обладнання є побудова математичних моделей фізичних процесів, які супроводжують роботу цих вузлів. Подібна задача виникає і при
створенні інформаційно-вимірювальних систем
(ІВС) діагностики електроенергетичного обладнання (ЕО), що передбачається діагностувати,
оскільки методи (і, відповідно, алгоритми) діагностики суттєво залежать від цих моделей.
Математичні моделі визначають набір можливих діагностичних параметрів і діагностичні
простори, у яких здійснюється формування навчаючих сукупностей для проведення подальшої діагностики вузлів електроенергетичного
обладнання. Крім того, на основі аналізу цих
математичних моделей можливе отримання додаткової інформації про об’єкт діагностики.
Одними з найбільш ефективних і зручних у
практичному використанні є
акустикоемісійний та вібраційний методи діагностики,
що пов’язано з наявністю достатньо чутливих
вимірювальних перетворювачів та можливістю
вимірювання інформаційних сигналів під час
роботи обладнання (функціональна діагностика). За результатами вимірювання та аналізу
процесу акустичної емісії можна контролювати
ступінь навантаження та прогнозувати розвиток
дефектів (наприклад, таких як тріщини) в масивних елементах конструкції енергетичних електромашин (осердя статору, стяжні призми, місця кріплення корпусів машин тощо).
Однією з основних особливостей функціонування ЕО електростанцій є нерегулярні динамічні навантаження, прикладені практично до
всіх елементів конструкції. В результаті цього
вібрації, процеси акустичної емісії та ряд інших
фізичних процесів, які відбуваються у працюючому ЕО, є випадковими за своєю природою.
Тому використання статистичних методів (на
відміну від детермінованих) дає можливість
одержати більш точні результати та оцінювати
їх достовірність при проведенні діагностики
його вузлів.

Основна частина
Для побудови стохастичних математичних
моделей вібрацій та акустичної емісії, що супроводжують роботу вузлів ЕО, застосуємо теорію лінійних випадкових процесів [3]. Це дає
можливість отримати повні ймовірнісні характеристики досліджуваних процесів (наприклад,
моменти будь-якого порядку) навіть у негауссовому випадку. У свою чергу це дозволяє
встановити найбільш інформативні діагностичні ознаки і таким чином підвищити точність,
надійність та достовірність діагностики.
Модель повинна враховувати з одного боку
циклічність (регулярність) процесів, а з іншого
– додаткові сили випадкової природи, що виникають безпосередньо у вузлах працюючого ЕО.
Таку циклічність, притаманну роботі ЕО, дають
можливість врахувати математичні моделі лінійних періодичних випадкових процесів [1-3].
Коротко зупинимось на означенні та основних властивостях лінійних випадкових процесів
(ЛВП), які використано при побудові математичних моделей вібрацій і процесів акустичної
емісії вузлів ЕО.
Лінійним випадковим процесом називається
процес, який може бути представлений стохастичним інтегралом виду
∞

ξ (t ) = ∫ ϕ (τ , t )dη (τ )
−∞

, t ∈ T , (1)

де ϕ (τ , t ), t ∈ (− ∞, ∞ ) – дійсна невипадкова
числова функція (ядро (1)), що задовольняє рівϕ (τ , t ) ∈ L p (− ∞, ∞ )
номірно за t умові
;
{η (τ ), P{η (0) = 0} = 1, τ ∈ (−∞, ∞)} – (породжуючий) процес з незалежними приростами і
безмежно подільною характеристичною функцією приростів.
Теорема зв’язувала параметри канонічної
форми безмежно подільного закону розподілу
приросту породжуючого процесу з конструктивними параметрами інтегрального зображення
ЛВП.
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Зауваження. Параметрична множина T в (1)
може визначатися як інтервал на числовій осі,
або як якась інша числова підмножина, що належить
числовій
осі,
зокрема
і
N
T = ∆ N = {tn : tn = n∆t}n=0 . У цьому підрозділі T
розглядається як неперервний відрізок часу, але
коли T є множиною дискретних точок, то тоді
(1) буде процесом з дискретним часом, різновид якого представлений виразом (8), що розглядається детально далі.
Детерміновану функцію ϕ (τ , t ) називають
ядром інтегрального зображення (1), а випадковий процес η ′(τ ) , що являє собою узагальнену
похідну від процесу з незалежними приростами
η (τ ) – породжуючим.
Зважаючи на те, що діагностичні сигнали
формуються реальною фізичною системою,
процес ξ (t ) повинен мати скінченні значення
енергетичних характеристик. В даному випадку
будемо вимагати, щоб процес ξ (t ) був гільбертовим, тобто, щоб виконувалась умова
2
M ξ (t ) < ∞
. Для цього необхідно, щоб дисперсія приростів процесу η (τ ) була скінченною, а

[

]

[

ln f ξ (u; t ) = ln M e

iuξ ( t )

−∞

∫ ϕ (τ , t )

dτ < ∞
t ∈ T виконувалась умова −∞
.
Зображення (1) можна прийняти в якості математичної моделі діагностичних сигналів для
використання її в задачах вимірювання та діагностики, оскільки властивості лінійних випадкових процесів виду (1) зумовлюються характеристиками ядра ϕ (τ , t ) та функції η (τ ) , які, в
більшості важливих для практики випадків (про
що піде мова далі) можна однозначно визначити за заданим процесом ξ (t ) . Крім того, клас

Для лінійного у вузькому розумінні гільбертового випадкового процесу ξ (t ) (1) логарифм
одновимірної характеристичної функції з пуассонівським спектром породжуючого процесу у
формі Колмогорова визначається виразом

−∞

− ∞− ∞

] = imu ∫ ϕ (τ , t )dτ + ∫ ∫ [e

.

Функція K (x) в (2) має назву “пуассонівський спектр стрибків”.

2

процесів виду (1) замкнутий відносно лінійних
перетворень, які в даному випадку зводяться до
відповідних лінійних перетворень над невипадковими ядрами ϕ (τ , t ) .

∞ ∞

∞

що

∞

∞

де m і K (x) – параметри безмежно подільної
характеристичної функції приростів процесу
η (t ) у формі Колмогорова [39] за припущення,

∫ ϕ (τ , t)dτ < ∞

для функції ϕ (τ , t ) при кожному фіксованому

iuxϕ (τ ,t )

− 1 − iuxϕ (τ , t )

] dKx ( x) dτ
2

,

(2)

Вираз (2) не є канонічною формою Колмогорова для одновимірної характеристичної функції процесу ξ (t ) .
Багатовимірні характеристичні функції процесу ξ (t ) теж безмежно подільні. Логарифм n вимірної характеристичної функції лінійного
випадкового процесу у формі Колмогорова має
вигляд:

 i ∑ uk ξ ( t k ) 
∞
n
 = im ∑ u k ϕ (τ , t k )dτ +
ln f ξ (u1 ,...,u n ; t1 ,...,t n ) = ln M e k =1
∫


k =1
−∞


n

(3)
 ix ∑ u kϕ (τ , tk )

n
dK ( x)
+ ∫ ∫ e k =1
− 1 − ix ∑ uk ϕ (τ , t k )
dτ
k =1

 x2
−∞ − ∞
n = 1, 2, ... ; t1 , ..., t 2 ∈ T ,


∞ ∞

n

Параметри K (x) та m у виразах (2), (3) визначаються за заданими характеристичними
функціями приростів процесу η (τ ) .
Як відзначено в [3], наявність загального вигляду характеристичної функції лінійного ви-

.
падкового процесу (3) є досить важливою властивістю, яка зумовлює таку ж універсальність в
прикладному плані моделі (1), як, наприклад,
моделі гаусівських процесів, які також є частинним випадком лінійних процесів. Загальний
вигляд характеристичної функції (3) дає мож-
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τ
У випадку інтегровності за
ливість проводити повний аналіз відгуків ліфункції
n
нійних систем: знаходити кумулянти, функції
ϕ (τ , t ), n = 1, 2, ... при всіх t та існування всіх
розподілу відгуків, вивчати розподіл стрибків
кумулянтів процесу η (τ ) у точці τ = 1 змішані
їх реалізацій на вході та виході таких систем,
досліджувати зв’язки між вхідними і вихідними
кумулянти для значень процесу ξ (t ) n -го похарактеристиками лінійних ланок тощо.
рядку в моменти часу t1 , ..., t n мають вигляд:
κ n [ξ (t1 ), ..., ξ (t n )] = κ n

∞

∫ ∏ϕ (τ , t

−∞ k =1

κ
де n – n -ий кумулянт випадкової величини
η (1) .
З

урахуванням

(4)

вирази

n

Для стаціонарного дійсного лінійного
випадкового
процесу
зображення
(1)

(4)

математичного сподівання M[ξ (t )] та кореля-

R (t , t )

∞

−∞

)dτ , n = 1, 2, ...,

ційної функції ξ 1 2 лінійного випадкового
процесу (1) мають вигляд:

для

M[ξ (t )] = κ 1 ∫ ϕ (τ , t )dτ

k

∞

,

Rξ (t1 , t 2 ) = κ 2 ∫ ϕ (τ , t1 )ϕ (τ , t 2 )dτ
−∞

.

(5)

можна подати у вигляді:

∞

ξ (t ) = ∫ ϕ (t − τ )dη (τ )
−∞

При цьому, вирази для математичного сподівання
та
кореляційної
функції

, t ∈T .

(6)

набувають вигляду:

∞

∞

M[ξ (t )] = κ 1 ∫ ϕ ( x)dx = const Rξ (τ ) = κ 2 ∫ ϕ ( x)ϕ ( x + τ )dx
−∞
−∞
,
.
(7)
Вище розглянуто основні властивості матецифрових сигналів необхідно мати моделі з
матичної моделі діагностичного сигналу у видискретним часом. Звісно, вони повинні мати
гляді лінійного випадкового процесу, заданого
тісний зв’язок із вихідними моделями неперена неперервному інтервалі часу. Таку модель
рвного аргументу.
доцільно використовувати при дослідженнях з
Процеси з дискретним часом, залежно від
допомогою аналогових пристроїв, що входять
конкретної задачі, будемо розглядати заданими
N
до складу ІВС (давачів, підсилювачів, аналого∆ N = {t n : t n = n∆t}n=0
на
еквідистантній
решітці
вих фільтрів тощо).
Однак, до складу сучасних діагностичних
з кроком ∆t (крок дискретизації), ∀t n ∈ T , якІВС входять також і цифрові засоби обробки
що необхідно буде враховувати їх зв’язок із виінформації, з допомогою яких, власне, і здійсхідними неперервними процесами або ж для
нюються основні операції з діагностики. Такі
простоти, на множині 0, N чи на − ∞, ∞ ).
пристрої оперують не з неперервно змінними в
Варіантом зображення процесу (1) при викочасі електричними сигналами, а з множинами
нанні
певних умов може бути наступне:
чисел, отриманими в результаті дискретизації
по часу та квантування по рівню реальних неперервних діагностичних сигналів. Для опису

[ ]

ξ ( n) =

3.1

(

∑ϕ (m, n)ζ (m) , n ∈ (− ∞, ∞ ) ,

де ϕ ( m, n ) , m ∈ − ∞, ∞ – детермінована функція
(ядро зображення (8)), для якої виконується умова
∞

∑ ϕ (m, n)

m = −∞

(

)

2

n ∈ − ∞, ∞ ;

<∞

при

кожному

)

∞

m = −∞

)

(

фіксованому

(8)

ζ (m ) – породжуючий білий шум у вузькому розумінні (випадкова послідовність із незалежними значеннями), який будемо вважати
гільбертовим і стаціонарним.
Якщо білий шум ζ (m ) отримано дискрети-

зацією стохастично неперервного випадкового
процесу з незалежними приростами, то він на-
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лежить до класу безмежно подільних випадкових процесів. Тоді для лінійного випадкового
процесу ξ (n) можна записати зображення одно- та багатовимірних характеристичних функцій (що виражаються через характеристики функцій ϕ ( m, n) та ζ (m ) ) у відомих канонічних
формах. Зокрема, логарифм одно- чи багатовимірної характеристичної функції процесу (8) у
формі Колмогорова легко отримати з (2) і (3),
розглядаючи часовий аргумент як дискретний
та замінюючи у цих формулах інтегрування по
τ підсумовуванням по m .
3.5

ξ ( n) =

Математичне сподівання та кореляційна функція лінійного випадкового процесу з дискретним часом (8) мають вигляд:
3.2 M[ξ (n)] = κ 1
3.3 Rξ (n1 , n2 ) = κ 2

∞

∑ ϕ (m, n) ,

m = −∞

∞

∑ϕ (m, n )ϕ (m, n ) ,

m = −∞

1

(

2

(9)

)

3.4 n1 , n 2 ∈ − ∞, ∞ ,

де κ 1 = M[ζ (m)], κ 2 = D[ζ (m)] .

Для стаціонарного лінійного випадкового
процесу з дискретним часом зображення (8) набуває вигляду:

∑ ϕ (n − m)ζ (m) , n ∈ (− ∞, ∞ ) ,
∞

(10)

m = −∞

а математичне сподівання та кореляційна функція
3.6 M[ξ (n)] = κ 1

∞

∑ ϕ (m) = const , Rξ (m) = κ 2

m = −∞

При експлуатації на енергетичних об’єктах
ЕО, а також споруди, на яких воно встановлене,
попадають під вплив різних динамічних сил, які
призводять до виникнення механічних коливань [50, 51]. Ці сили породжуються безпосередньо при роботі цього устаткування (електричних машин, вимикачів, роз’єднувачів тощо) чи
можуть бути зумовлені зовнішнім впливом. Таким зовнішнім впливом можуть бути сейсмічні
хвилі, які виникають під час землетрусу, і, як
наслідок, можуть призвести до руйнування цього устаткування за рахунок резонансу, який
може виникнути на власних частотах коливання ЕО.
Висновки
Для створення сейсмостійкого обладнання, а
також споруд, на яких це обладнання встановлюється, актуальною є задача визначення їх
власних частот. Цю задачу можна розв’язувати
як за допомогою чисельно-аналітичних методів,
так і експериментальним шляхом. В останньому випадку здійснюється штучне збудження
пружної хвилі в об’єкті дослідження шляхом
механічного ударного впливу на цей об’єкт.
Далі досліджується відгук на цей вплив, який
вимірюється в певних точках об’єкта. За результатами такого дослідження і визначаються
власні частоти об’єкта.
Цей же підхід покладено в основу методів
ударної діагностики різноманітних об’єктів. Ці
методи можуть бути з успіхом застосовані для
вирішення задачі діагностики різних вузлів
електроенергетичного обладнання (шихтовані
магнітопроводи, стяжні призми та інші масивні
вузли електричних машин, підшипники кочення тощо).

∞

∑ ϕ (k )ϕ (k + m)

(11)

k = −∞

Успішне розв’язання вказаних задач потребує попередньої розробки та детального аналізу
математичних ймовірнісних моделей, які б адекватно описували досліджувані сигнали.
Список літератури
1. Нечипорук В.В. Стаціонаризація кусковонестаціонарних пуассонівських процесів відмов. – Тех. електродинаміка, ПСЕ частина 6, –
2004. – с. 115-118.
2. Марченко Б.Г., Мыслович М.В. Вибродиагностика подшипниковых узлов электрических машин. – К.: Наукова думка, 1972. – 196 с.
3. Марченко Б.Г., Мыслович М.В. Теория
диагностики энергоагрегатов по девиации врощающихся узлов м ее применение для дизельэлектрических генераторов. – Техн. электродинамика. – Ч.1. – 1998. № 5. – С. 36 – 40.
4. Марченко Б.Г., Мыслович М.В. Теория
диагностики энергоагрегатов по девиации врощающихся узлов м ее применение для дизельэлектрических генераторов. – Техн. электродинамика. – Ч. 2. – 1998. № 6. – С. 39-42.
5. Марченко Б.Г., Мыслович М.В. Теория
диагностики энергоагрегатов по девиации врощающихся узлов м ее применение для дизельэлектрических генераторов. – Техн. электродинамика. – Ч. 3. – 1999. № 1. – С. 99=63.
6. Марченко Б.Г., Мыслович М.В. Теория
диагностики энергоагрегатов по девиации врощающихся узлов м ее применение для дизельэлектрических генераторов. – Техн. электродинамика. – Ч. 4. – 1999. № 5. – С. 40-45.

Проблеми інформатизації та управління, 1(41)’2013
УДК 681.5.083(045)

65
Нечипорук Е.П., к.т.н., доцент

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБОБЩЕННОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Національний авіаційний університет
Описана процедура построения обобщенной логической модели диагностирования сложных технических систем с большим числом состояний в условиях возникновения побочных эффектов внешних воздействий на объект диагностирования

Введение
При проектировании сложных объектов следует учитывать требования технического контроля – своевременно определять действительное состояние объекта (исправное, допустимое,
предаварийное, аварийное), и, в случае неисправности, эффективно обнаруживать и устранять возникшие дефекты.
Инженерная практика все чаще сталкивается
с проблемой решения задач диагностики сложных технических систем с большим числом возможных дефектов, требующих быстрой локализации для предотвращения серьезных аварийных последствий. Решение этих задач требует разработки математических моделей, методов и алгоритмов эффективного обнаружения
дефектов, применимых не только в конкретной
прикладной области, но обладающих свойством
общности для большого класса технических
систем.
Цель работы. Рост размерности и структурной сложности технических устройств опережает возможности активно используемых методов поддержания их в работоспособном состоянии своевременным обнаружением дефектов. Необходима разработка новых эффективных моделей для решения задач диагностики
объектов, состоящих из нескольких сотен и даже тысяч единиц.

Основная часть
Предположим, объектом диагностирования
является сложная организационно-техническая
система, состоящая из n взаимодействующих
элементов d t , t = 1, n .
Состояние каждого из них в любой момент
времени описывается вектором значений характеристик ht = hi (d t ); i = 1, mt , где mt – количество характеристик состояния t -го элемента
ОД, t = 1, n .
Модель диагностирования сложных систем
формируется из логических выражений, каждое

(

)

из которых сопоставлено одному из возможных
способов воздействия на ОД:
Lk → V k ;
(1)
k ∈ K i (d t ) ; i = 1, mt ; t = 1, n ,
где Lk – составное логическое высказывание,
конкретизирующее k -й способ воздействия на
ОД и условия его применимости;
Vk – сложное высказывание, описывающее
возможные последствия практической реализации k -го способа воздействия на ОД.
Будем полагать, что реализация любого способа воздействия на ОД с целью изменения
значения i -й характеристики состояния элемента d t в общем случае может повлечь за собой
побочное изменение значений других характеристик состояния данного элемента, а также
характеристик состояния прочих элементов объекта диагностирования, взаимодействующих с
рассматриваемым (рис. 1).
Поэтому высказывание Vk следует представить в виде конъюнкции трех предложений:
Vk = Vk0 & Vk1 & Vk2 ;
k ∈ K i (d t ) ; i = 1, mt ; t = 1, n .
Здесь Vk0 – высказывание, обозначающее изменение значения характеристики hi ( d t ) в результате реализации k -го способа воздействия
на ОД;
Vk1 – составное высказывание, описывающее
побочные изменения значений других характеристик состояния t -го элемента ОД, вызванные
применением k -го способа воздействия на объект диагностирования;
Vk2 – сложное высказывание, отражающее
побочные изменения значений характеристик
состояния других элементов ОД, связанных с
d t , вследствие реализации k -го способа воздействия на объект диагностирования.
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Рис. 1 – Побочные эффекты внешнего воздействия

Высказывания Vk0 , Vk1 и Vk2 описываются
следующими формулами:
Vk0 = Z (c kit ) ;
Vk1 =
Vk2 =

∧ [U → Z (c )] ;
∧ ∧ [F (d ) → Z (c

i1∈I k ( d t )

ki1

t 2 ∈Tk2 i2∈I k ( d t )

ki1t

ki2

t2

ki2t 2

]

);

k ∈ K i (d t ) ; i = 1, mt ; t = 1, n ,
где i1 – номер характеристики состояния элемента d t , значение которой может измениться
наряду с hi (d t ) под влиянием k -го способа воздействия на ОД; 1 ≤ i1 ≤ mt ; i1 ≠ i ;

t 2 – номер элемента ОД, связанного с элементом d t ; 1 ≤ t 2 ≤ n ; t 2 ≠ t ;
i2 – номер характеристики состояния t 2 -го
элемента ОД, которая может изменить свое
значение вследствие применения k -го способа
воздействия на объект диагностирования;
1 ≤ i 2 ≤ mt ; i 2 ≠ i ;
2

Z (c kit ) – простое высказывание, конкретизирующее изменение значения характеристики
hi (d t ) в результате реализации k -го способа
воздействия на ОД;
c kit – константа, указывающая направление
этого изменения и являющаяся его количест-

венной оценкой: если c kit < 0 , это означает, что
в результате применения k -го способа воздействия на ОД значение hi (d t ) снижается; если
c kit > 0 – возрастает; если c kit = 0 – остается на
прежнем уровне;
I k (d t ) – множество номеров характеристик
состояния элемента d t , которые наряду с
hi (d t ) могут изменять свои значения в результате реализации k -го способа воздействия на
ОД;
U ki – высказывание, описывающее условия
существования и параметры зависимости между i -й и i1 -й (i ≠ i1 ) характеристиками состояния элемента d t , обусловливающей побочное
изменение значения hi (d t ) вследствие применения k -го способа воздействия на ОД;
Tk2 – множество номеров взаимодействующих с d t элементов, характеристики состояния
которых могут изменять свои значения в результате реализации k -го способа воздействия
на ОД;
Fki ( d t ) – высказывание, описывающее
условия существования и параметры зависимости между характеристиками hi (d t ) и hi ( d t ) ,
1

2

2

2

2
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при которых возможно побочное изменение последней из них вследствие применения k -го
способа воздействия на ОД.
Выбор констант c kit определяется глубиной
детализации знаний экспертов о последствиях
реализации внешних воздействий на ОД. Если
существует возможность выделения степеней
изменения значений характеристик состояния
ОД под влиянием этих воздействий, то константа c kit может быть любым целым числом:
ckit ∈ {..., − 2, − 1, 0, 1, 2,...} .
При этом модуль константы c kit сопоставляется степени изменения характеристики hi (d t ) ,
вызванного применением k -го способа воздействия на ОД, а знак указывает направление этого изменения.
Если подобная градация последствий реализации внешних воздействий на ОД оказывается
невозможной и константы c kit могут отражать
лишь факт и направление изменения характеристик состояния ОД, то
ckit ∈ {− 1, 0, 1}.
В некоторых случаях удается оценить последствия внешних воздействий на ОД относительным приращением значений характеристик
состояния объекта диагностирования. Тогда
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каждая константа c kit приравнивается этому
приращению и, следовательно, удовлетворяет
неравенству
− 1 ≤ c kit ≤ 1 .
Пусть K (d t ) – множество способов воздействия на ОД, приводящих к изменению значений
характеристик состояния элемента d t :
mt

K (d t ) = U K i (d t ) ; t = 1, n ;
i =1

K – множество всех способов воздействия на
ОД, предусмотренных моделью диагностирования (1):
n

K = U K (d t ) .
t =1

Из этой модели следует, что в общем случае
существуют три группы способов воздействия
на OД, реализация которых способна вызвать
изменение значения характеристики hi (d t ) :
1) способы прямого воздействия на ее уровень, образующие множество K i (d t ) ;
2) способы косвенного воздействия первого
порядка, входящие в состав множества

K i1 ( d t ) = {k ∈ K ( d t ) \ K i ( d t ) : I k ( d t ) ≠ ∅; i ∈ I k (d t )}
3) способы косвенного воздействия второго
порядка, составляющие множество

{

}

K i2 ( d t ) = k ∈ K \ K ( d t ) : Tk2 ≠ ∅; t ∈ Tk2 ; I k ( d t ) ≠ ∅; i ∈ I k ( d t ) .

В состав множества K i1 ( d t ) входят способы
воздействия на ОД, предназначенные для изменения значений других характеристик hi ( d t ) ;
1

1 ≤ i1 ≤ mt ; i ≠ i1 состояния элемента d t , функционально связанных с рассматриваемой характеристикой hi (d t ) .
Множество K ( d t ) объединяет такие способы воздействия на ОД, которые применяются с
целью изменения значений характеристик состояния
hi ( d t ) ; 1 ≤ i2 ≤ mt ; 1 ≤ t 2 ≤ n ; t 2 ≠ t
2
i

2

2

2

других элементов объекта диагностирования,
взаимодействующих с элементом d t .
Общим для всех этих способов воздействия
на ОД является то, что их реализация может
привести к побочному изменению значения рассматриваемой характеристики hi (d t ) .
Полное множество K iÏ ( d t ) предусмотренных моделью диагностирования способов воздействия на ОД, которые могут быть использованы для изменения значения характеристики
hi (d t ) , определяется согласно формуле:

K iÏ ( d t ) = K i ( d t ) U K i1 ( d t ) U K i2 (d t ) ; t = 1, n ; j = 1, mt .

Совокупность выражений (1), сформированных для всех неформализуемых задач поиска
решений в соответствии с введенными ранее
предположениями, образует базу знаний интеллектуальной (экспертной) системы диагностирования сложным организационно-техническим
объектом.

Выводы
Проведение диагностической процедуры и
обработка ее результатов имеет большую трудоемкость, или, более того, нереализуема из-за
ограничений на вычислительные ресурсы.
Проведенные
исследования
выявили
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необходимость создания принципиально новой
модели представления данных об объекте для
целей диагностирования, на базе которой возможно организовать эффективную комбинационную процедуру поиска дефектов для сложных систем с большим числом состояний.
При исследовании сложных технических систем с использованием методов математического моделирования возникает ряд проблем, обусловленных большой размерностью задачи и
необходимостью учета множества факторов,
присущих системе и влияющих на качество
решения задачи. Наличие большого количества
реальных задач, комбинаторных по своему характеру, но содержащих нелинейные функциональные зависимости, потребовало разработки
эффективных алгоритмов их решения, обладающих свойствами сходимости и полноты. Такие алгоритмы были созданы путем распространения стратегии направленного перебора ва-

риантов на экстремальные комбинаторные модели с нелинейной структурой.
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АЛГОРИТМ РОЗПІЗНАВАННЯ ФРАГМЕНТІВ ЗОРЯНОГО НЕБА
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Запропоновано алгоритм розпізнавання фрагментів зоряного неба повзучим вікном (одиничним та широкоформатним) для визначення частини космічного простору, зображеного на знімку

Вступ
Зоряні датчики (ЗД) все більше застосовуються для високоточного визначення орієнтації
космічних апаратів (КА). Сучасні системи орієнтації та навігації з використанням ЗД дозволяють здійснювати тривісну орієнтацію КА на
основі алгоритмів розпізнавання сегментів зоряного неба [1].
Зоряні датчики використовують в якості фотоприймача ПЗЗ-матрицю та визначають орієнтацію шляхом порівняння зоряних величин зірок, які зображені на сегменті зоряного неба із
зоряним каталогом, який зберігається в пам’яті
бортового комп’ютера [2]. Зоряні каталоги містять таку інформацію як: назва зірки; галактична довгота зірки; галактична широта зірки; видима зоряна величина; абсолютна зоряна величина; відстань у світлових роках [3,4]. Кожний
зоряний каталог описує зірки з певним діапазоном яскравості.

Математична модель
Аналіз зображення виконується повзучими
вікнами: одиничним вікном (розміром 2 × 2 пікселів), розміри якого повністю дозволяють проглянути знімок, та широкоформатним (розміром 20×20 пікселів), під час сканування яким,
можуть траплятися випадки, коли його розміри
не дозволяють повністю пройти зображення [5].
Це пов’язано з тим, що розмір фрагмента не
завжди кратний 20, тому, в такому випадку, необхідно використовувати вікна для крайового
аналізу. Для зображення розміром m х n пікселів розмір крайових вікон буде наступним:

Постановка проблеми
Важливе місце у створенні переспективних
систем орієнтації в космічному просторі відводиться розробці швидкодіючих алгоритмів визначення орієнтації КА з використанням методів ідентифікації сегментів зоряного неба.
Для розпізнавання фрагментів зоряного неба
розміром m × n пікселів необхідно розробити
алгоритм, який дозволятиме виявляти зорі та
отримувати їхнє значення яскравості для визначення зоряної величини. Розпізавання виконується двома видами вікон: розміром 2×2 та
20×20 пікселів. Cканування фрагмента відбувається вікном розміром 2×2 пікселів, яке виявляє
зірки, та вікном розміром 20×20 пікселів, яке
виявляє зірки-об’єкти. Після того як буде знайдено зірку-об’єкт, можна буде визначити її яскравість, а разом з тим і зоряну величину.
Роботу алгоритму промоделювати за допомогою прикладної програми.

Сітку розмітки зображення широкоформатними вікнами подано на рис. 1.

• для правого краю зображення – Х × 20 пікселів, де Х – ширина крайового вікна; Х = m mod 20
пікселів.
• для нижнього краю зображення – 20 × У пікселів, де У – висота крайового вінка; У = n mod 20
пікселів.

Рис. 1 Сітка сканування зображення
розміром m × n пікселів широкоформатними вікнами: А – вікно розміром 20×20 пікселів, В – вікно
розміром Х×20 пікселів, С – вікно розміром 20×У
пікселів.

Щоб виявити зірки, які належать до вмонтованого навігаційного каталогу ЗД, необхідно
задати поріг яскравості зірок. Після цього
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відбувається сканування зображення одиничним вікном, під час якого виконується порівняння яскравості пікселів, які перебувають в
полі зору вікна, із заданим порогом яскравості.
Координати тих вікон, в яких буде більше двох
пікселів із заданого діапазону (три або чотири),
записуються до пам’яті для вказівки на зірку.
Порівняння яскравості пікселя із пороговим
значенням виконується за допомогою граничних структур, які можуть налаштовуватися на
виконання будь-якої операції порівняння.
Формування зірок-об’єктів відбувається скануванням за допомогою широкоформатного
вікна (як повнорозмірним вікном, так і крайовими вікнами). Якщо кількість зірок (сформованих одиничним вікном), які потрапили до
широкоформатного вікна буде більше чотирнадцяти, то таке вікно слугуватиме вказівником
на наявність шуканої зірки. Координати такого
вікна дозволять сформувати зірку-об’єк та визначити її яскравість, яка зберігається в ПЗЗматриці ЗД.
Знайшовши яскравість зірки, можна знайти її
зоряну величину. Зоряна величина – це безрозмірна числова характеристика яскравості
об’єкта, яка характеризує кількість квантів світла, які дійшли від світила до фотоприймача
[6]. Вона визначається за формулою [7]:
m = −2,512 lg I + C ,

де І – яскравість зірки, С – константа, яка залежить від вибору базової точки шкали,
2,512 – коефіцієнт Погсона.
Опис алгоритму
Більшість алгоритмів розпізнавання сегмента
зоряного неба використовують прямі методи
пошуку [9–16], в яких порівнюються зоряні величини із зоряним каталогом. Переважна більшість цих алгоритмів не мають достатньої
швидкодії, що ускладнює їх практичне використання. Ідентифікація сегментів зоряного неба
вимагає високої швидкодії програмних процедур та економного використання оперативної
пам’яті процесора. Для створення ефективного
алгоритму необхідно використовувати найбільш інформативні ознаки. В якості таких
ознак будуть виступати координати широкоформатного вікна, відносно яких можна визначити
зірку та її атрибути.
Алгоритм організовано наступним чином:
спершу зображення завантажується в оперативну пам’ять, потім отримуємо масив пікселів і
скануємо його одиничним та широкоформатними вікнами. Масив пікселів зображення розміром m×n пікселів (рис. 2) формується у такий
спосіб: Picture[]={p0, p1, p2, … , pm-1, pm, pm+1, …
, p2m-1, p2m, p2m+1, … , p3m-1, p3m, p3m+1, … , pm(n-1),
pm(n-1)+1, … , pmn-1},
де Picture[] – масив пікселів зображення, pі –
і-й піксель зображення, і = 0 – (mn-1).

Рис. 2 Піксельний набір зображення

Подальша робота алгоритму полягає у формуванні набору зірок за допомогою одиничного
вікна, в кутах якого міститься піксель з масиву
Picture. Індекси пікселів можна визначити у такий спосіб: припустимо що ми маємо деяку
змінну index, яка визначає індекс пікселя для
аналізу одиничним вікном. Тоді індекси пікселів для кутів одиничного вікна будуть такими:
• для лівого верхнього кута – index;
• для правого верхнього кута – index+1;
• для лівого нижнього кута – index+m;

• для правого нижнього кута – index+m+1.

Сканування зображення вікном відбувається
по горизонталі, тому, підчас ітеративного
перебору масиву, для переміщення вікна
на нову позицію, необхідно значення
змінної index збільшити на одиницю. Перехід
вікна на новий рядок зображення виконується
тоді, коли координата значення правого
кута по осі абсцис буде рівна m. В такому
разі необхідно виконати додатковий інкремент
змінної index, щоб уникнути хибного аналізу
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неіснуючого квартету пікселів, таких як
Пошук зірки-об’єкта виконується наступним
наприклад {pm-1, pm, p2m-1, p2m} (див. рис. 3).
чином: шукаємо перше широкоформатне вікно.
Потім, ітеративно, виконуємо пошук найбільш
віддаленого вікна по вертикалі вниз, шлях до
якого можна прокласти через ряд вікон, які слідують одне за одним нерозривно (рис.4).
Як правило, на фрагменті, зірки мають форму кола, тому ми повинні побудувати квадрат у
Рис. 3 Неіснуючі пікселі
який буде вписано коло. Розмір квадрата буде
Фактично ці пікселі існують в масиві, але
рівний кількості вікон від вікна А до вікна В (в
вони не розташовані на одній горизонтальній
нашому випадку чотири). Тепер необхідно
прямій зображення. Якщо ми б виконали аналіз
знайти всі існуючі широкоформатні вікна в
такого вікна, то могли б отримати хибні дані.
околі вікна В, а саме, ми віддаляємося на чотиНабір пікселів, які задовольняють умову фори вікна праворуч та ліворуч від вікна В, щоб
рмування зірки зберігаються як початкові коорвизначити наявність широкоформатних вікон
динати одиничного вікна зі статусом зірки.
нижньої грані квадрата (рис. 5).
Сформувавши набір координат таких вікон,
переходимо до аналізу зображення широкоформатним вікном. Цей аналіз ділиться на три
етапи:
І. Аналіз зображення вікном розміром
20×20 пікселів;
ІІ. Аналіз зображення вікном розміром
Х×20 пікселів;
Рис. 4 Пошук найвіддаленішого вікна:
ІІІ. Аналіз зображення вікном розміром
А
– вікно, від якого виконується пошук,
20×У пікселів.
В – найвіддаленіше вікно від вікна А.
Аналіз широкоформатним вікном подібний
до аналізу одиничним вікном. Відмінність лише
в тому, що в цьому випадку ми будемо аналізувати не пікселі, а одиничні вікна. При чому,
якщо кількість одиничних вікон, які мають статус зірки, більше 14, то координати розташування такого вікна записуються до пам’яті
комп’ютера як вказівник на місце розташування
зірки-об’єкта.
Рис. 5 Існуючі широкоформатні вікна
Аналіз широкоформатним вікном відбуванижньої грані в околі вікна В.
ється у таких спосіб (розглянемо випадок вінка
розміром 20×20 пікселів):
З рис. 5 видно, що ми знайшли три вікна ни-

• визначаємо позицію вікна відносно зображення. Ця позиція буде задавати позицію з якої відбувається аналіз тих одиничних вікон, які потрапили
до широкоформатного вікна:
offset = j + i * (m − 1) ,

жньої грані, але квадрат має складатися з чотирьох широкоформатних вікон, тому для того,
щоб не пропустити можливі наявні вікна в середині квадрату ми додаємо по одному уявному
вікну з кожного краю нижньої грані (рис. 6).

де offset – позиціювання вікна, j = 0 ÷ m − (m mod 20)
– переміщення по горизонталі зображення,
i = 0 ÷ n − (n mod 20) – переміщення по вертикалі зображення, m та n - ширина та висота зображення відповідно;

• знаходимо всі зірки, які потрапили в вікно з
позицією offset та перевіряємо їх статус. Індекс,
який буде ідентифікувати зірку буде визначатися як
position = k + s * (m − 1) + offset ,де position – індекс
одиничного вікна із масиву зірок, k =s= 0

19.

Рис. 6 Уявні вікна нижньої грані
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Тепер лишилося лише пройти шлях від нижньої грані до верхньої грані та знайти всі існуючі широкоформатні вікна. В результаті аналізу
отримаємо набір споріднених вікон, які будуть
описувати зірку-об’єкт (рис. 7).
Узагальнену схему алгоритму подано
на рис. 8.
Для моделювання роботи алгоритму було
створено програму. Ця програма дозволяє
формувати звіти про аналіз зображення в
табличному вигляді та піддавати обробці
засобами MS Excel.

помилку
SecurityException.
Щоб
цього
уникнути, використаємо механізм рефлексії.
Наведемо приклад, в якому об’єкт класу
Unsafe викликає два методи – objectFieldOffset()
та staticFieldOffset(). Як результат отримаємо
адресу розміщення об’єкта класу.

Рис. 7 Знайдені споріднені вікна, які
описують об’єкт-зірку

Під час розробки програмної моделі алгоритму було враховано спосіб доступу до значення
яскравості, яка зберігається в ПЗЗ-матриці зоряного датчика. Для того, щоб відтоврити умови доступу до ПЗЗ-матриці, в код програми було включено блок доступу до фізичної
адреси.
Фізична адресація в Java
Відомо, що під час розробки мови Java головний акцент робився на «безпечність» коду (так
званий «safe code») [8]. Це означало відмову від
вказівників, роботи з пам’яттю і тому подібних
низькорівневих засобів. Зовсім відмовитися не
вдалося, оскільки треба було лишити таку можливість для власних класів.
Клас sun.misc.Unsafe входить до складу Sun
Java Runtime і розміщується в пакеті sun.*. Тут
присутні функції для роботи з пам’яттю (allocateMemory, freeMemory, тощо), читання і запису за заданою адресою (putLong, getLong, тощо)
та деякі більш спеціалізовані (throwException,
monitorEnter, тощо) методи.
Створити об’єкт класу Unsafe не вийде, оскільки єдиний конструктор – приватний,
а в getUnsafe() відбувається перевірка завантажувача вище вказаного класу і об’єкт повертається лише якщо клас заванажено з
використанням Bootloader. Інакше отримаємо

Рис. 8 Узагальнена схема алгоритму
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Приклад реалізації алгоритму
Таблиця 2. Результат роботи алгоритму Region
[5×20]
Для перевірки роботи алгоритму візьмемо
зображення розміром 165 × 78 пікселів (рис. 9).
Region [5×20]
X
Y
1
2
160 0

Address
3
180

Таблиця 3. Результат роботи алгоритму Region
[20×18]
Рис. 9 Зображення для аналізу

Відповідно до вище згаданого алгоритму
розпізнавання фрагмент буде скануватися двома типами вікон – одиничним та широкоформатним. В результаті чого буде отримано перелік
координат широкоформатних вікон відносно
зображення та відповідні фізичні адреси цих
вікон.
Розміри зображення не дозволяють повністю
просканувати зображення за допомогою широкоформатного вікна. Тому необхідно використовувати широкоформатні вікна для крайового
аналізу. Розміри цих вікон визначаються автоматично в програмі.
В результаті роботи алгоритму отримаємо
такі дані (Табл. 1, Табл. 2 та Табл. 3):
Як видно з таблиць, аналіз був проведений
трьома широкоформатними вікнами: розміром
20×20 пікселів, 5×20 пікселів та 20×18 пікселів.
В стовпчиках X та Y вказані координати відносно зображення, а в стовпчику Address - адреса
комірки пам’яті пристрою.
Таблиця 1. Результат роботи алгоритму Region
[20×20]

Region [20×20]
X
Y
Address
1
2
3
20
0
40
60
0
80
80
0
100
0
20
3300
20 20
3320
1
2
3
60 20
3360
80 20
3380
120 20
3420
40 40
6620
1
2
3
60 40
6640
120 40
6700

Region [20×18]
X
Y Address
1
2
3
40 60
9900
60 60
9920
Висновки
Запропоновано алгоритм для розпізнавання
фрагментів зоряного неба, який виявляє наявні
зірки та отримує їх значення яскравості.
Оскільки, навігаційний каталог (зоряний каталог) зоряного датчика містить лише опис зірок із певного діапазану зоряних величин, доцільно виконувати граничне порівняння знайдених зірок за допомогою граничних структур. Ці
структури можуть налаштовуватися на виконання будь-якої операції порівняння на базі логічних елементів та заданого порогового значення.
Розпізнавання та формування зірок придатних для аналізу відбувається за допомогою повзучих вікон різного формату: одиничним вікном (розміром 2×2 пікселів), широкоформатним (розміром 20×20 пікселів) та крайовими
вікнами (розміром Х×20 та 20×У пікселів для
фрагмента розміром m x n пікселів) для випадків, коли розмір зображення не кратний 20.
Для моделювання роботи алгоритму було
створено програму, код якої написано мовою
Java 2 SE 5.0 з використанням IDE Eclipse 3.2.
В коді міститься реалізація доступу до фізичної
адреси, за допомогою класу sun.misc.Unsafe.
Звіт про аналіз зображення формується у
табличному вигляді. Особливістю програми є її
інтегрованість з MS Excel.
Алгоритм розпізнавання фрагментів зоряного неба підлягає реалізації на ПЛІС, що дозволяє перепрограмовувати логіку роботи алгоритму та використовувати у складі процесора бортового комп’ютера космічних апаратів.
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АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ МНОЖИННОГО ДОСТУПУ
ДО КАНАЛІВ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Національний авіаційний університет
У роботі розглянута концепція побудови та викориcтання інтегральної мережі авіаційного електрозв’язку для обcлуговування повітряного руху, множинний доступ (МД) доcтуп у авіаційних мобільних
cиcтемах cупутникового зв’язку. Були доcліджені протоколи МДКЗ. Запропонована модель встановлення ефективності протоколів МД. По цій моделі був встановлений найефективніший серед розглянутих
протокол МДКЗ

Вступ
Cупутниковий зв'язок широко поширений у
cвіті і використовується для cтворення міжнародних і національних мереж зв'язку.
Cучаcні технології cупутникових телекомунікацій забезпечують велику гнучкіcть при
cтворенні мереж відомчого та ділового зв'язку в
інтереcах державних та комерційних cтруктур,
при організації некомутованих каналів для побудови комп'ютерних мереж на великих територіях (технології VSAT), забезпечують можливіcть надавати водночаc кілька видів поcлуг за
допомогою однієї cтанції cупутникового зв'язку
(передавання даних, двоcторонній телефонний,
вiдеоконференцзв’язок тощо).
Дана ж робота приcвячуєтьcя cупутниковим
cиcтемам зв’язку для мережі авіаційного електрорзв’язку ATN, зокрема протоколам, які викориcтовуються в супутниковому сегменті інтегральної мережі авіаційного електрозв’язку для
обcлуговування повітряного руху.
Аналіз досліджень та публікацій
У зв’язку з розвитком сучасних супутникових систем, їх високою економічною ефективнітю, проблеми функціонування даних систем
розглядаються у працях багатьох вітчизняних
та закордонних вчених. Значний внесок у дослідження даної області внесли як вітчизняні
вчені – ЗубарєвЮ.Б., Кукко К.І., Кантор Л.Я.,
Шахгільдян В.В., Варакін Л.Є. та ін, так і зарубіжні – Спілкер Д., Прокис Д., Мідлтон Д.,
Файнстен Л., Голомб та ін
Постановка завдання
Існує велика кількість протоколів супутникового зв’язку, які мають особливості свого використання. Кожний із них характеризуються
своїми властивостями. Необхідним є визначення характеристик даних протоколів, їх порів-

няння та вибір оптимального у визначених
умовах використання.
Виклад основного матеріалу дослідження
Розглянемо протоколи вільного доступу до
каналів супутникового зв’язку. Вільним
доcтупом (множинним доcтупом-МД) називають певний порядок викориcтання абонентами
загального реcурcу каналів зв'язку, при
якому кожний з абонентів може в рвзі потреби
в необхідний для нього момент чаcу зробити
cпрробу зайняти канал зв'язку для передавання
повідомлення.
Порядок викориcтання загального реcурcу
каналів зв'язку визначаєтьcя протоколом множинного доcтупу (МД), набір правил якого регламентує поведінку cукупноcті абонентів по
cуміcному викориcтанню загального реcурcу
зв'язку [1-4]. Оcновною мірою характериcтики
протоколу МД є коефіцієнт викориcтання пропуcкної cпроможноcті каналу Rп=Rе/Cк, де Rеефективна швидкіcть передавання інформації в
каналі зв’язку; Cк – пропуcкна cпроможніcть
каналу.
Із метою підвищення коефіцієнта Rп повідомлення подрібнюють на пакети і колективно
викориcтовують канали великою кількіcтю
абонентів. Реалізація переваг такого методу залежить від конкретного вибору та реалізації
протоколу МД для вирішення проблеми активного доcтупу до комунікаційного реcурcу без
зайвих витрат.
Протоколи з активним пошуком доcтупу
абонентів до початку зв’язку розподіляютьcя
на 2 великих клаcи: cуперечливі протоколи
(протоколи вільного (або випадкового МД)
і протоколом із резервуванням ( cтатичного і
динамічного).
У cуперечливих протоколах відcутні заходи
з координації готових до передавання інфор-

76
мації абонентів з метою запобігання накладок
повідомлень. Кожний готовий абонент приймає
cвоє рішення на доcтуп до каналу.
У протоколах з резервуванням, які
викориcтовуютьcя
у
випадках
cуттєвої
cередньої довжини повідомлення, передбачаєтьcя окремий канал резервування. Мета цього
каналу – така координація дій абонентаів, які
готові до передавання повідомлень, щоб в кожний момент чаcу тільки один із них мав доcтуп
до каналу. Оcкільки в AMSS абоненти географічно розкидані, проблема конфліктів повідомлень іcнує, бо доcтуп до каналу резервування
там, як правило, будуєтьcя на оcнові випадкового МД [2, 5].
Протоколи випадкового МД ділятьcя на два
великих підклаcи: протоколи неконтрольованого МД і протоколи з контролем cтану каналів
зв’язку.
Протоколи випадкового МД з перевіркою cтану каналу
Cеред протоколів із перевіркою cтану каналу велику групу cкладають протоколи, згідно з
якими cтан каналу визначаєтьcя контролем зайнятості (МДКЗ). На відміну від протоколів
ALOHA в алгоритмах протоколів МДКЗ є операція проcлуховування абонентом каналу
зв’язку до передавання повідомлень. Залежно
від алгоритму подальші дії абонента відрізняють цілий ряд протоколів з МДКЗ. Базовими є
гнучкий
(ненаcтирливий)
і
жорcткий
(наcтирливий) протокол з МДКЗ.
Гнучкий (ненаcтирливий) протокол МДКЗ
передбачає
передавання
паката,
якщо
проcлуховування не виявило в каналі cигналів
неcучої чаcтоти, тобто передавання конфліктуючого пакета відcутнє. При виявлені зайнятоcті
каналу, передавання пакету відкладаєтьcя на
випадковий інтервал, який визначаєтьcя генератором випадкових чиcел. По закінченні цього
інтервалу канал знов контролюєтьcя на зайнятіcть, і цикл протоколу продовжуєтьcя.
Пропуcкна cпроможніcть гнучкого протоколу МДКЗ може доcягати Rпmax = 0,815, а його
cинхронного варіанта – Rпmax = 0,875 [2, 6]. Гнучкий протокол МДКЗ має виcоку ефективніcть
при значному трафіку, бо cупроводжуєтьcя розрівнюючим ефектом. При низькому трафіку
ефективніcть протоколу знижуєтьcя. Тому був
запропонований жорcткий протокол МДКЗ.
Жорcткий (наcтирливий) протокол МДКЗ
має наступні процедури. При відcутноcті передачі інших абонентів і необхідноcті передавати

повідомлення абонент передає пакет. Якщо ж
вcтановлена зайнятіcть каналу зв’язку, то абонент безперервно контролює наявніcть інших
передач і при їх зникненні починає передавання
cвого пакета. Жорcткий протокол МДКЗ
дозволяє концентрувати низькоінтенcивний
трафік і забезпечує Rпmax ≈ 0,529. Практично
таку ж cаму пропуcкну cпроможніcть забезпечує і cинхронний (тактований) варіант
жорcткого МДКЗ.
Між діапазонами зміни трафіку (навантаження), в яких гнучкий і жорcткий протокол
МДКЗ ефективні, іcнує облаcть, де обидва протоколи «працюють» не так уcпішно. Компроміcним варіантом cтратегії поведінки абонента
піcля фікcації зайнятого cтану каналу є
Р-жорcткий cинхроний протокол МДКЗ.
При фікcації зайнятоcті каналу процеc продовжуєтьcя, як у жорcткому протоколі МДКЗ.
Залежно від імовірноcті Р пропуcкна
cпроможніcть Р-жорcткого протоколу МДКЗ
може cтановити 0,827.
Із метою зменшення витрат чаcу для повторного передавання пакетів, які уражені внаcлідок
конфліктів, викориcтовують більш cкладні протоколи МДКЗ – протоколи з прогнозуванням.
Один з протоколів із прогнозом обумовлює таку cтратегію поведінки абонентів. Вcі абоненти
поcтійно контролюють cтан каналу. При зайнятоcті каналу ця ознака фікcуєтьcя. Коли визначаєтьcя, що канал вільний , ознака зайнятоcті
cкидаєтьcя із затримкою на інтервал чаcу, який
дорівнює чаcу розповcюдження радіоcигналу в
мережі. Піcля дозволу на передавання пакета
викориcтовують два оcновних варіанти дій
абонентів залежно від значення cиcтемного параметра Р. У першому варіанті (Р=0, гнучкий
прогноз) абоненти відкладають передавання і
повторюють його через інтервал чаcу випадкової довжини
У другому варіанті
п.
(Р=1, жорcткий прогноз) абоненти очікують
вивільнення каналу, контролюючи його cтан на
кожному такті.
При вільному cтані каналу обидва протоколи
діють однаково і прогнозують зіткнення пакетів
ще до їхнього передавання. Прогнозування вільного каналу відбуваєтьcя передаванням в канал короткого прогнозуючого cигналу і перевіркою його на вході приймача в зворотному каналі. Якщо прогнозуючий канал подають декілька абонентів, можливим є їх конфлікт. Повторна cпроба передавання призначаєтьcя через
інтервал н. Якщо прогнозуючий cигнал подає
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тільки один абонент, зіткнення не фікcуєтьcя і
Результати
доcліджень
пропуcкної
формуєтьcя cигнал дозволу на видачу пакета.
cпроможноcті різних протоколів наведено
в табл.. 1 [2, 6] та рис. 1.
Таблиця 1. Ефективніcть алгоритмів із вільним доcтупом

Номер
алгоритму
(протоколу)

Назва
протоколу

A1

ALOHA

0,184

A2

S-ALOHA

0,368

A3

Гнучкий нетактований
МДКЗ

A4

Гнучкий тактований
МДКЗ

A5

Жорcткий
нетактовний
МДКЗ

0,529

A6

Жорcткий
тактований
МДКЗ

0,531

A7

Гнучкий 0,03
МДКЗ

A8

Жорcткий
прогнозуючий МДКЗ

A9

Rп=f(Y),
b =0

Rп=f(Y), b ≠0

/[Y(1+2b)+

b

/(1+b-

ln≈0,03

]

)

Rпmax
b=0,01

Y/(1+Y)

0,815

Y/(1+Y)

0,875

Y/(Y+e−y)

0,827

△Fk=1МГц

≈ Y/(1+Y)

0,799

Гнучкий прогнозуючий
МДКЗ

-

-

0,36…
≈0,993

A10

R-ALOHA

-

-

0,997

A11

URN

-

-

→1
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Риc. 1 Ефективніcть протоколів вільного доcтупу

У формулах таблиці 1 параметр b=tp/2Тп, де
tp - чаc розповcюдження cигналу; Тп- довжина
пакета; Fk- ширина cмуги чаcтот каналу. При
зроcтанні параметра b збільшуєтьcя інтервал
можливого конфлікту повідомлень і значення
Rп знижуєтьcя. При великих b інформація про
cтан каналу cтаріє більше і протоколи (алгоритми) А1 та А2 можуть виявитиcя кращими ніж
протоколи А5…А8. Коли b≈0 і чаc розповcюдження можна не враховувати, більш
ефективними cтають алгоритми А5…А7. У вcіх
випадках із роcтом трафіку Y cередня кількіcть
повторних передач повідомлення Qп (а значить і
затримка повідомлень) зроcтає. Для вcіх
наведених протоколів при Y≤1 можна
вважати Qп<5.
Порівняльний
аналіз
пропуcкної
cпроможноcті Rп для різних груп протоколів за
даними таблиці 1 показує, що Rп для жорcткого
прогнозуючого протоколу більше ніж 50%, а
гнучкого – на 8% вище, ніж у відповідних протоколів МДКЗ. З точки зору затримки переда-

вання в облаcті cередніх і виcоких швидкоcтей
прогнозуючі протоколи теж мають перевагу
над протоколами МДКЗ. В облаcті невеликих
швидкоcтей має міcце збільшення затримки для
гнучкого прогнозуючого протоколу в порівнянні з гнучким МДКЗ. Це пояcнюєтьcя впливом
процедури прогнозування.
Необхідно також відзначити, що якіcть протоколів у випадкових МДКЗ cуттєво залежить
від параметра b і, як наcлідок, від виcоти орбіт
cупутникових ретранcляторів. Іcнує критичне
значення b, при якому інтервал конфліктноcті
збільшуєтьcя на cтільки, що втрати від конфліктів пакетів cтають більше позитивного ефекта
від контролю cтану перед передачею.
Таким чином, для визначення ефективноcті
протоколів вільного доcтупу, були обрані: гнучкий нетактовний МДКЗ (протокол А3), гнучкий тактований МДКЗ (протокол А4), жорcткий
нетактовний МДКЗ (протокол А5), та жорcткий
тактовний МДКЗ (протокол А6).

Рис. 2. Ефективність жорсткого тактованого МДКЗ
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Рис. 3 Ефективність жорсткого нетактовного МДКЗ

Рис. 4 Ефективність гнучкого тактованого МДКЗ

З рис. 2 – рис. 4 видно, що найбільш оптимальним рішенням буде протокол А4 з значенням
параметра b рівним 0.01.
Макcимальна ефективніcть = 0.875.
При такій ефективноcті кількіcть пакетів має
бути від 11 до 16 в cекунду.

Візьмемо ефективніcть меншу на 5 % від оптимальної (що є прийнятною для нашої
cиcтеми).
0.875-0.875*0.05=0.831

Рис. 5. Оптимальна ефективність гнучкого тактованого МДКЗ
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З графіка видно, що при зменшенні ефективноcті на 5 % кількіcть пакетів можна збільшити
до 30 в cекунду.
Отже, у розділі моделювання для визначення
ефективноcті протоколів вільного доcтупу, було доcліджено чотири типи протоколів МДКЗ:
Гнучкий нетактовний МДКЗ (протокол А3),
Гнучкий тактований МДКЗ (протокол А4 ),
Жорcткий нетактовний МДКЗ (протокол А5), та
Жорcткий тактований МДКЗ (протокол А6).
В результаті доcлідження було визначено,
що cамий ефективний протокол вільного
доcтупу є гнучкий тактований МДКЗ (протокол
А4). При параметрі b≤0.01, cаме при цьому значенні параметра b ефективніcть не погіршуєтьcя. Отже, чим менше параметр b, тим вище
ефективніcть.
Так як параметр b залежить від чаcу розповcюдження та довжини пакета, для зменшення цього параметра необхідно збільшити довжину пакета та зменшити швидкіcть передачі.
При ефективності 0,875 швидкіcть передачі
змінюєтся від 11 до 16 пакетів/c. При зниженні
ефективноcті на 5% вона буде рівною 0,831 (що
являєтьcя допуcтимим в реальних умовах). Кількіcть передавання пакетів можна збільшити
до 30 пакетів/c. Якщо при передачі повідомлення з’являєтьcя перезапит,то допуcтиме чиcло
перезапитів п’ять.
Тому рекомендуєтьcя викориcтовувати гнучкий тактований МДКЗ (протокол А4), зі значенням параметра b≤0,01, при передачі повідомлень з ЗC на борт літака, так як він являєтьcя
найефективнішим, навіть тоді коли при передачі повідомлення виникає перезапит.

Висновки
В даній роботі розглянуті протоколи вільного множинного доcтупу (МД)в cиcтемах авіаційного радіозв’язку які показують, що виcока
ефективніcть
викориcтання
пропуcкної
cпроможноcті каналу доcягаєтьcя за рахунок
значного уcкладнення апаратури авіаційного
зв’язку та управління режимами її роботи.
В ході математичного моделювання було
встановлено, який протокол і за яких параметрів є найефективнішим. Таким чином, рекомендуєтьcя викориcтовувати гнучкий тактований
МДКЗ (протокол А4) із параметрами, що зазначені у роботі.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ БІОМЕДИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ
ШЛЯХОМ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ОЗНАК
Вінницький національний технічний університет
Проаналізовано низку сучасних методів та алгоритмів обробки зображень, а саме: фільтра Кірша, нелінійних фільтрів Роберта та Собела, методів Уолесса та SUSAN, а також реалізовано програмне забезпечення для застосування цих методів на прикладі томограм ока отриманих за допомогою оптичного когерентного томографа

Вступ
Розвиток нових технологій і цифрової техніки
за останнє десятиліття призвів до появи великої
кількості нових методів діагностики і візуалізації. У дослідників з'явилися нові можливості
впливати на процес візуалізації медичного зображення для якісної діагностики. В залежності
від виду обстеження, постала необхідність самостійного визначення алгоритму обробки зображень.
Потужність сучасних процесорів персональних комп'ютерів і графічних засобів візуалізації
здатна забезпечити практично будь-які запити по
обробленні медичних зображень, а інструментом
для діагностичного процесу може служити робоча станція з програмно-апаратним забезпеченням
обробки і візуалізації медичних зображень. Зміни
параметрів оброблення, відображаються на біомедичному зображенні. Управління таким інструментарієм має знаходитися весь час під рукою дослідника для роботи в реальному часі. За
рахунок додавання нових засобів оброблення зображень, відбувається перенасичення інтерфейсу
управління, але це компенсується можливістю
застосування функцій обробки, які не характерні
для стандартних методик візуалізації, що дозволяють створювати діагностично значимі зображення.
Тому дослідники в даній галузі намагаються
знайти оптимальну технологію оброблення біомедичних зображень, завдяки визначенню їх основних інформаційних ознак. В цій області пра-

цюють такі організації: Radiometer, Cas Medical
System, Simens, Melkon і т.д.
Мета дослідження
Провести аналіз теорій вимірювань величин
відповідно до напрямку досліджень. Описати
процедуру комплексних вимірювань, та на основі отриманих значень привести попередній аналіз
біомедичних зображень.
Постановка задачі дослідження
Для розв’язання задачі формування та визначення інформаційних ознак було запропоновано
структуру процедури елементарних вимірювань.
Потрібно описати процедури комплексних
вимірювань, що доцільно реалізувати для інформаційної технології. Використовуючи різні методи фільтрації, такі як: Кірша, Робертса, Собела,
Уолесса та SUSAN нами були розроблені алгоритми фільтрації й сегментації біомедичних зображень.
Процедура комплексних вимірювань
З точки зору медицини виміром, називають
пізнавальний процес, у результаті якого можна
отримати опис досліджуваного об’єкта у кількісних термінах, а також модель об’єкта, що
пов’язана із окремими його характеристичними
властивостями [1]. При цьому виділяються найбільш істотні властивості та ознаки об’єкта дослідження.
Виділимо основні напрямки застосування теорій вимірювань відповідно до напрямку досліджень (таблиця 1).
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Таблиця 1. Основні напрямки застосування теорій вимірювань відповідно до напрямку досліджень

Напрям

Властивість вимірювань

Метрологія
Соціологія, психологія, системотехніка, кібернетика

Похибка вимірювань

Квантова фізика
Інформатика
Цифрова обчислювальна техніка

Проблема вибору шкали для вимірювальної величини
Взаємодія мікрооб’єкта з вимірювальним приладом
Похибка вимірювань, яка розглядається як «перешкода» у «вимірювальному каналі».
Спосіб отримання числового результату вимірювань

Застосування теорій вимірювань відповідно до напрямку досліджень
Загальна теорія вимірювань є деяким поєднанням окремих теорій.
Розрізняють фізичні і математичні моделі, які
широко використовуються при описі процедури
вимірювань. Під час медичних вимірювань використовують обидва типи моделей. Так, при вимірюваннях фізичних величин (вага, довжина, частота, електричний потенціал і т.д.) використовують фізичні моделі (еталони). При вимірюваннях
таких характеристик, як стан здоров’я, стан імунної, серцево-судинної чи іншої систем, рівень
інтелекту і т.п. використовують математичні моделі. У даному випадку можна говорити лише
про математичні моделі у вигляді описів, сукупВимірювальна
величина
(скалярна або
векторна)

Застосування теорій вимірювань
Теорія похибок

Порівняння з
еталонним
значенням

Теорія шкал
Теорія квантово-механічних
вимірювань
Інформаційна теорія вимірювальних пристроїв
Алгоритмічна теорія вимірювань

ності характеристик – часто їх також називають
еталонами, що зручно, хоча і не зовсім коректно
з метрологічної точки зору. У цьому розумінні
нозологічна форма є різновидом математичної
моделі хвороби.
Розрізняють вимірювання елементарні і комплексні [2]. Елементарне вимірювання являє собою процедуру порівняння значення характеристики (струм, напруга, сила, потужність, освітленість, вологість і т.д.) з набором еталонних значень, у результаті чого вибирається єдине еталонне значення, що мінімально відрізняється від
значення вимірювальної характеристики. Структуру процедури елементарних вимірювань показано на рис. 1.

Прийняття рішення
про завершення
вимірювань або їх
продовження

Вибране
еталонне
значення

Вибір еталонного
значення

Рис. 1. Структура процедури елементарних вимірювань при створенні медичних експертних систем

Комплексне вимірювання за мету має
вибір математичної моделі, паралельно вирішуючи і задачу конкретизації значень її параметрів

(задачу елементарних вимірювань). Схему процедури комплексних вимірювань, наведено на
рис. 2.
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Об’єкт, що
Прийняття рішення
аналізується
Порівняння
про завершення
об’єкта з
вимірювань або їх
моделлю
продовження
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Модель
об’єкта

Вибір математичної моделі,
оцінювання її параметрів
(елементарні вимірювання)
Рис. 2. Процедури комплексних вимірювань

Елементарні вимірювання відрізняються від
комплексних лише рівнем складності математичних моделей. Так, у задачі медичної діагностики до елементарних можна віднести виміри
температури, ваги, частоти серцевих скорочень
й інших характеристик фізичного та психічного
стану людини, що являють собою скалярні і векторні величини. До елементарних вимірювань,
за визначенням [1], відносять і задачі медичної,
психологічної діагностики, за вимірювальну
величину виступає стан органа, системи, організму, психіки людини, що представляється
безліччю значень симптомів, а результатом вимірів є нозологічна форма (математична модель
хвороби).
Прикладом складних математичних моделей
можуть слугувати зміни патологічних станів
у часі (генезис, етіологія, прогнозування
таких змін).
На основі базової процедури комплексних
вимірювань доцільно реалізувати інформаційну
технологію для оброблення біомедичних зображень.
Методи попереднього оброблення
двовимірних біомедичних зображень
(фільтрація, оконтурювання та нормалізація)
При створенні високопродуктивних технологій, розвиток пристроїв оброблення та розпізнавання зображень буде розвиватися шляхом
створення методів та алгоритмів паралельноієрархічного перетворення. Розроблення та
створення апаратних спеціалізованих образних
комп’ютерів на їх базі, є досить актуальним завданням.
Для реалізації оброблення біомедичної інформації необхідно проводити сегментацію біомедичних зображень. Виділення контурів використовується, в основному, для сегментації елементів зображення. Сегментація дозволяє виділити

ділянки зображення, що здаються спостерігачеві однорідними.
Існує велика кількість різних підходів до виявлення границь на зображеннях. До найбільш
розповсюджених методів відносять [2, 3, 4]:
Ø градієнтні методи - базуються на тому, що
різним об’єктам на зображеннях відповідають
області з порівняно однаковими значеннями
яскравості, на границях яскравість істотно
змінюється;
Ø використання других похідних. Для підкреслення перепадів яскравості зображення
можна використовувати другі похідні (оператор
Лапласа або лапласіан);
Ø посилення диференціальними операторами. Всі диференціальні оператори являють собою лінійні фільтри високих частот. Характерною рисою таких фільтрів є посилення не тільки границь, але й дрібномасштабного шуму.
Причому, чим вищий порядок похідної, тим більше це посилення;
Ø детектор границь Canny. John Canny описав алгоритми виявлення границь, які з тих пір
стали класикою в області виявлення границь.
Canny виходив із трьох критеріїв, які повинен
задовольняти детектор границь: достатнє виявлення (Canny трактував цю властивість як підвищення відношення сигнал/шум); нормальна
локалізація (правильне визначення положення
границі); єдиний відгук на одну границю. Із цих
критеріїв потім будувалася цільова функція помилок, мінімізуючи яку, визначають «оптимальний» лінійний оператор для згортки зображення;
Ø метод активних контурів. Використовують для виявлення границь на зображенні, які
отримуються під час вирішування задачі мінімізації функції енергії. Передбачається, що границя на зображенні являє собою гладку лінію
(лише для плоского зображення);
Ø алгоритм SUSAN. Smith & Brady звернули
увагу на те, що сусідні точки однорідної області
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мають близьку до неї яскравість, а поблизу границі число сусідніх точок з однаковою яскравістю зменшується. Відповідно до такого трактування границі й був розроблений алгоритм детектора границь SUSAN. Крім границь цей метод виявляє й інші особливості на зображенні
(кути, тонкі лінії і т.д.).
Нами в роботі були проаналізовані та розроблені алгоритми фільтрації й сегментації біомедичних зображень такими методами. Для достовірності оброблення біомедичних зображень
доцільно застосовувати методи Кірша, Робертса, Собела, Уолесса та SUSAN.
Для прикладу ми використовували біомедичне зображення томограм ока, що були отримані за допомогою оптичного когерентного томографа. Однією із переваг даного методу дослідження є те, що можна проводити динамічне
спостереження за розвитком патологічних процесів в оці, які досить важко побачити при використанні звичайного офтальмоскопа. Зміни
які відбуваються в макулярній області дуже незначні і їх важко помітити діагносту, тому
постає потреба у обробленні зображення, для
виявлення інформаційних ознак, тієї чи іншої
патології.
Фільтр Кірша працює із двовимірною апертурою 3×3 (частиною зображення, з яким
фільтр працює безпосередньо в даний момент
часу). Крім того, якщо мова йде про вікно, що
являє собою ряд елементів зображення
([X][X][X]), то таке перетворення називається
одновимірне; відповідно, існує й двовимірне
перетворення.
Апертура має такий вигляд:
A0

A1

A2

A7

F

A3

A6

A5

A4

Si = Ai + Ai(+)1 + Ai(+)2
Ti = Ai(+)3 + Ai(+)4 + Ai(+)5 + Ai(+)6 + Ai(+)7.
Спочатку в циклі знаходяться всі значення
змінних Si й Ti, де i змінюється від 0 до 7, за наведеними вище формулами, у яких «(+)» означає додавання за модулем 8.
Далі знаходяться значення модулів різниці
| 5∙Si – 3∙Ti | для кожного i від 0 до 7 і значення
максимуму серед цих модулів:

F ' = max (| 5 ⋅ S i − 3 ⋅ T i |) .
i = 0 .. 7

Остаточне значення F' заноситься в елемент
F, після чого робоче вікно зсувається (рис. 3).

Рис. 3. Результат застосування фільтра
Кірша при обробленні томограми ока

Нелінійний фільтр Робертса – це нелінійний
метод контрастування, який використовує операції двовимірного дискретного диференціювання. Фільтр Робертса оперує квадратною апертурою розміром 2×2, вагова функція якої приймається тотожно рівною одиниці:
A

C

B

D

A' =| A − D | + | B − C |= ( A − D ) 2 + ( B − C ) 2 .

Друга форма запису (із квадратним коренем)
працює повільніше, але точніше. Остаточне
значення A' заноситься в елемент A, після чого
робоче вікно зсувається.
Фільтр Робертса досить ефективно виділяє
границі, але при цьому погано справляється з
високочастотним шумом, хоча низькочастотний
шум з невеликою (до 50 %) амплітудою майже
не впливає на сегментацію (рис. 4).
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Рис. 4. Результат застосування нелінійного
фільтра Робертса при обробленні томограми ока

Рис. 5. Результат застосування нелінійного
фільтра Собела при обробленні томограми ока

Алгоритм фільтрації за Робертсом є найпростішим (а значить і найшвидшим, що не менш
важливо при обробленні графіки) зі всіх розглянутих вище алгоритмів.
Нелінійний фільтр Собела – нелінійний
оператор контрастування, що використовує
апертуру 3×3.

Як перевагу фільтрів Робертса й Собела можна назвати поглинання низькочастотного шуму з невеликою (до 0,5) амплітудою. Але якщо
на зображення накладено високочастотні імпульсні завади, перед застосуванням цих фільтрів,
зображення потрібно очистити за допомогою
низькочастотних фільтрів (наприклад, медіанного двовимірного фільтра).
Метод Уоллеса працює із двовимірною апертурою 3×3:

A1

A2

A3

A8

F

A4

A7

A6

A5

X = ( A3 + 2) ∙ (A4 + A5 ) – ( A1 + 2) ∙ (A8 + A7 )
Y = ( A1 + 2) ∙ (A2 + A3 ) – ( A7 + 2) ∙ (A6 + A5 ).
Спочатку знаходяться значення змінних X та
Y за наведеними вище формулами. Далі знаходиться нове значення центрального елемента
F'= X 2 + Y 2 .
Остаточне значення F' заміщує елемент F,
після чого робоче вікно зміщується (рис. 5).
Фільтр Собела також досить ефективно виділяє границі, але при цьому погано справляється з високочастотним шумом (НЧ шум з невеликою (до 50 %) амплітудою, як і фільтр Роберта, забирає майже повністю).

LN (
F'=

A0

A1

A2

A7

F

A3

A6

A5

A4

F F F F
⋅
⋅
⋅
)
A1 A3 A5 A7
4

Знаходимо нове значення центрального елемента за наведеною вище формулою; при цьому, якщо знаменник (Ai з непарними значеннями i) дорівнює нулю, то до нього й до чисельника додається одиниця. Остаточне значення F’
заноситься на місце F (рис. 6).
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1
r r
c ( r , r0 ) = 
0

r
r
if | I ( r ) − I ( r0 ) |≤ ∆ ;
(1)
r
r
if | I ( r ) − I ( r0 ) |> ∆ .

Порівняння проводиться для кожної точки
маски й у підсумку підраховується n як сума с

r
r r
n( r0 ) = ∑ c(r , r0 ) .

(2)

r
r

Рис. 6. Результат застосування методу
Уолесса при обробленні томограми ока

Метод SUSAN. Основна ідея SUSAN − це те,
що сусідні пікселі кожної точки в однорідній
області мають близьку до неї яскравість, а поблизу границі число сусідів з однаковою яскравістю зменшується. Крім границь цей метод виявляє й інші особливості на зображенні (кути,
тонкі лінії й т. п.).
Навколо кожного піксела зображення будується маска, центральний піксел якої називається ядром (найчастіше використовується кругла
маска з радіусом 3,4 піксела, що включає 37 пікселів, або традиційна квадратна маска 3×3).
Піксели в межах маски, утворять область
SUSAN (Univalue Segment Assimilating Nucleus –
однорідний сегмент, асимільований ядром).
Для виявлення двовимірних особливостей і
границь використовується розмір, центр ваги й
інші ознаки SUSAN. Такий підхід виявлення
особливостей відрізняється від відомих методів
тим, що не використовує похідні зображення й,
отже, не має необхідності в попередньому зменшенні шуму.
Розглянемо детектор границь SUSAN. Як було сказано вище, цей алгоритм використовує
круглу маску з 37 пікселів або традиційну 3×3.
Маска міститься в кожній точці зображення, і
яскравість кожної точки маски порівнюється з
ядром (центральною точкою). Вихідне найпростіше рівняння такого порівняння має вигляд:

Значення n дає кількість пікселів в SUSAN,
тобто площу SUSAN. Цей алгоритм максимально спрощений. Варто врахувати, що параметр
∆ – різний для кожного зображення і у програмній реалізації повинен бути керованим.
Далі, для знаходження границі n порівнюється з «геометричним порогом» g, що для більшості зображень можна прийняти на рівні
75 % від nmax. Реакція на границю має вигляд:

r
 g − n(r0 ) якщо
r
R (r0 ) = 
0 інакше .

r
n( r0 ) < g;

(3)

Описаний алгоритм достатньо непоганий,
однак для більш стабільних й правильних результатів, особливо при обробленні кольорових
або високо- градуйованих сірих зображень, доцільно використовувати замість функції (1) наведену нижче функцію:
r
r
6
 I ( r ) − I ( r0 ) 

∆


−
r r
c ( r , r0 ) = e 

.

(4)

Для підвищення надійності алгоритму
можна використати центр гравітації (ваги)
SUSAN й основний напрямок симетрії.
Алгоритм SUSAN при досить високій якості зображення може ідеально правильно показати
всі особливості форми об’єкта (або об’єктів)
зображення (рис. 7).
Найважливішою операцією попередньої обробки дискретизованого зображення є фільтрація амплітудного і геометричного шумів, що є
результатом зовнішніх і внутрішніх шумових
впливів на процеси формування, реєстрації, перетворення і передачі дискретизованого зображення.
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Рис. 7. Результат застосування методу SUSAN при обробленні томограми ока

Таким чином було розглянуто низку сучасних методів та алгоритмів обробки зображень, а
саме: фільтра Кірша, нелінійних фільтрів Роберта та Собела, методів Уолесса та SUSAN, а також реалізовано програмне забезпечення для
застосування цих методів на прикладі томограм
ока отриманих за допомогою оптичного когерентного томографа. Найбільш інформативним
для сегментації зображень є метод на основі
фільтра Кірша та метод на основі нелінійного
фільтра Собела.
Висновки
В результаті проведеної роботи була отримана процедура комплексних вимірювань, а на
основі отриманих значень було зроблено попередній аналіз біомедичних зображень. Оброблення було проведено за допомогою таких методів фільтрації: Кірша, Робертса, Собела, Уолесса та SUSAN. Було розроблено алгоритм фільтрації й сегментації біомедичних зображень.
Це нам дало можливість визначити найбільш
оптимальні методи для сегментації зображення,
в даному випадку ми використовували томограму макулярної області сітківки ока. Вона дає
повну інформацію про стан макулярної зони

сітківки при діагностуванні зору, яку звичайними неінвазивними методами дослідження
отримати неможливо.
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СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
1

2

Факультет компьютерных систем НАУ
УНК «Институт прикладного системного анализа» НТУУ «КПИ»

Проведено аналіз чисельних методів розв’язання задач керування літальними апаратами, що описуються диференціальними рівняннями, з методом аналогового моделювання відносно точності та
тривалості обчислень. У прикладі задачі навігації з системою диференціальних рівнянь 2-го порядку за
похибкою обчислень метод моделювання на аналогових обчислювальних машинах (АОМ) 2-го покоління
не поступився методу Рунге-Кутта 4-го порядку, що характеризується найбіьш високою точністю.
Час розв’язання вказаних задач методом моделювання на удосконалених аналого-обчислювальних комплексах 3-го покоління є співмірним зі швидкодією комп'ютера з тактовою частотою до 1,0 Гθц.

Введение
Задачи управления летательными аппаратами (ЛА) различного класса (космические станции, беспилотные летательные аппараты) могут
описываться дифференциальными уравнениями
(системами дифференциальных уравнений) для
навигационной системы, результатом решения
которых являются параметры вектора состояния, характеризующего координаты, проекции
скорости, угловой ориентации ЛА [1, 2]. В общем виде движение ЛА описывается в нормальной форме Коши системой дифференциальных уравнений с вектором x(t) случайных переменных состояния, вектором ξ(t) случайных
воздействий с заданными характеристиками
моментов Mξ (t), Rξ (t1,t2), вектором v∈{Mv , Kv } случайных проектных параметров с заданными характеристиками моментов Mv , Kv , вектором
x(t0 ) случайных начальных условий с заданными моментными характеристиками Mx0 , Kx0 [3]:
dx
= f ( x , u , ξ , v , t ),
dt
x ( t 0 ) = x 0 ∈ M x0 , K x 0 ,

{

{

ξ (t 0 ) ∈ M ξ 0 (t ), Rξ 0

}
(t , t )},
1

(1)

2

v ∈ {M v , K v }. Для решения задач с математической моделью вида (1) наиболее широко используются численные методы, объединяемые
в категорию методов Рунге-Кутта различных

порядков точности [4]. Увеличение порядка точности метода Рунге-Кутта способствует увеличению объема вычислений и, соответственно,
обеспечивает большую точность. Решение указанных задач осуществляется также с использованием аналогового моделирования. Составляющие структуру аналоговых вычислительных
машинах (АВМ) измерительные устройства,
решающие элементы и система питания объединяет система управления, обеспечивающая
функционирование указанных блоков и управление ими [5, 6]. Системы автоматического
управления, используемые для стабилизации
ЛА на траектории, стабилизации высоты полета, управления маневрами ЛА и приведения его
в горизонтальный полет, функционируют на
основе принципа регулирования по углу, угловой скорости, угловому ускорению, как на
рис. 1, измеряемым датчиками крена, тангажа,
курса, высоты и т.п. [7].
На рис. 1 введены следующие обозначения: δв – угол отклонения руля высоты; νз –
заданное значение угла тангажа; ν – угол тангажа; 3 – задатчик угла тангажа; ИУ – измерительные устройства (датчики ν и ϖν); Uνз, Uν,
Uϖν – напряжения, пропорциональные значениям νз, ν, ϖν; СУ – суммирующее устройство; Uос
– напряжение обратной связи; UΣ – суммарное
напряжение; У – усилитель; ОС – датчик обратной связи; k – коэффициент усиления усилителя; РМ – рулевая машина.
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Рис. 1. Функциональная схема автоматического управления рулями высоты.

Данная статья посвящена сравнительному
анализу численных методов решения дифференциальных уравнений с аналоговым моделированием.
Постановка задачи
Множество средств решения дифференциальных уравнений включает численные методы
решения, реализуемые на ЦВМ и методы машинного моделирования для АВМ. Указанные
классы аппаратных средств характеризуются
множеством параметров, определяющих их выгодное отличие, которое включает быстродействие, точность решения, наличие программного
обеспечения.
Задача заключается в сравнении средств решения дифференциальных уравнений с учетом
характеризующих их параметров.
Характеристика средств решения
задач управления ЛА
Семейство методов Рунге-Кутта задается реккурентными формулами [4]:
p

yn+1 = yn + ∑bi ⋅ ki ,



k 1 = hf  x n , y n 



,
k2 = hf  xn + c2 h, yn + a21k1 




k 3 = hf  x n + c3 h , y n + a 31 k 1 + a 32 k 2  ,



,

i=1

(1)



k p = hf  xn + c p h, yn + a p1k1 + a p 2 k2 + ...+ a p, p−1k p−1  ,



где коэффициенты bi , aij , шаг интегрирования
h выбираются из соображений точности аппp
роксимации, причем ∑ b i = 1 . Погрешность апi =1

проксимации зависит от выбранного шага интегрирования и составляет O h p .
Технология моделирования на АВМ предусматривает использование в дифференциальных
уравнениях машинных переменных. Связь исходных переменных дифференциальных уравнений с машинными устанавливается соотно-

( )

шениями подобия заданием коэффициентов масштабирования. Масштабные коэффициенты
U
выбираются из условия m x ≤ m , где U m , x m –
xm
соответственно максимальные значения напряжения на выходе операционного усилителя и
моделируемой переменной [5, 6]. Определение
параметров соотношений подобия представляет один из факторов, обусловливающих погрешность вычислений в машинной модели. Уменьшением шкалы напряжения до 10В достигается уменьшение погрешности интегрирования в
комплексах АВМ 3-го поколения (АВК-32,
АВК-33, АЦВС-41, АЦВС-42, АЦВС-43). Длительность решения дифференциальных уравнений на указанных аналогово-вычислительных
комплексах достигает значений 3,6-0,9 нс (табл.
1), что соизмеримо с быстродействием вычислительного комплекса на базе процессора с тактовой частотой до 1,0 ГГц.
Пример решения задачи навигации
Рассмотрим обратную задачу динамики материальной точки (МТ), в которой по заданным
силам и массе определяется закон движения.
Начальными условиями движения МТ определяются ее координаты в начале движения и
проекции скорости на оси координат. Пусть МТ
движется под действием силы тяжести
r
r
G = m ⋅ g (проекции на координатные оси
G x = 0; G y = − m ⋅ g ) в среде с сопротивлением
R . В момент времени t = 0 МТ находилась на
высоте h над поверхностью земли и имела горизонтально направленную скорость значением
V0 . Уравнения движения МТ с начальными
условиями записываются в виде:
m ⋅ &x& = − R , m ⋅ &y& = −m ⋅ g ,
x t =0 = 0 , y t =0 = h ,
x& t =0 = V0 , y&

t =0

=0.

(2)
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Таблица 1. Характеристики АВМ и их комплексов различных поколений.
Габаритные
Потреб- Шкала
Тип устаВид решаемых на установке Максимальный Допустимая
ляемая напряженовки
дифференциальных уравнений порядок систе- длительность размеры (мм)
решения в с или занимаемая мощность, ния, В
мы дифференциальных
установкой
кВт
уравнений
площадь (м2)
Линейные и нелинейные с небольшим числом нелинейных
операций
Линейные и нелинейные с большим числом переменных коэффициентов и нелинейных решающих элементов
Линейные и нелинейные с большим числом нелинейных решающих элементов

МН-7

МН-8

МН-14

Линейные и нелинейные с постоянными коэффициентами
Линейные и нелинейные с постоянными коэффициентами
Линейные и нелинейные с постоянными коэффициентами

МН-17
МН-18
АВК-32

Линейные и нелинейные с постоянными коэффициентами
Линейные и нелинейные с поАЦВС-41
стоянными коэффициентами
Линейные и нелинейные с поАЦВС-42 стоянными коэффициентами
АВК-33

Линейные и нелинейные с поАЦВС-43 стоянными коэффициентами

6

200

700х440х 380

0,73

100

32

1800

60

35

100

30

10000

40

15

100

60

0,1 – 1000

10

0,1 – 1000

20

3•10-9

60

1•10-9

24

7520х 2390х
1024
1714х1086х
530
1150х1450х
1810

5

100

0,5

50

2,4

10

1150х4650х
1810

5,4

10

3,6•10-9

11,35

10

48

1,8•10-9

12,95

10

96

0,9•10-9

17,25

10

Введем допущение линейной зависимости
сопротивления R от скорости V : R = k ⋅ V
( k – коэффициент пропорциональности) .
Уравнения (2) преобразуются к виду:

(3)

С учетом начальных условий получим:
C 1 = ln V 0

,

C2 = 0

.

ния будут иметь вид:
−

k
⋅t
m

, y& = − g ⋅ t

(4)

Интегрирование уравнений (4) с учетом начальных условий даст соотношения для координат МТ:
x=

m ⋅V0
k


⋅  1 − e


k
− ⋅t
m


1
 , y = − ⋅ g ⋅t2 + h .

2


из
(5)
в
виде
, получим траекторию МТ

в виде:
m

m ⋅V0
1
g ⋅  ⋅ ln
 +h.
2
m ⋅V0 − k ⋅ x 
k

Рассмотрим случай квадратичной зависимости R = k ⋅ V 2 сопротивления R .
Уравнения (2) преобразуются к виду:
dV
k
= − dt , &y& = − g ,
2
m
V

Подставляя в (3) значения C1 , C 2 , уравне-

x& = V 0 ⋅ e

m ⋅V0
m
⋅ ln
k
m ⋅V 0 − k ⋅ x

y ( x) = −

из которых получим:
k
⋅ t + C 1 , y& = − g ⋅ t + C 2 .
m

t =

t

2

dV
k
= − dt , &y& = − g ,
V
m

ln V = −

Выразив

(5)

из которых получим:
1
k
=
⋅ t + C 1 , y& = − g ⋅ t + C 2 .
V
m

(6)

С учетом начальных условий получим:
C1 =

1 , C = 0.
2
V0

Подставляя в (6) значения C1 , C 2 , уравнения
будут иметь вид:
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x& =

m ⋅V0
, y& = − g ⋅ t .
k ⋅V0 ⋅ t + m

m
k ⋅V0

Выразив t из (8) в виде t =

(7)

траекторию

Интегрирование уравнений (7) с учетом начальных условий даст:
соотношения для координат МТ:
m
k

x = ⋅ ln  ⋅ V 0 ⋅ t + 1  ,
k
m

1
y = − ⋅ g ⋅t2 + h .
2
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y(x) = −

МТ


⋅  e


получим

 m

1
g ⋅
⋅  e
k
V
2
⋅

0


k
⋅x
m


− 1  
 

2

+ h

k
⋅x
m

в
.


− 1  , а


виде
Решение

системы дифференциальных уравнений (2) получено с использованием численного метода
Рунге-Кутта в интервале t ∈ [0,1] . Результаты
решения представлены в табл. 2.

(8)

Таблица 2. Результаты решения задачи навигации.

Вид зависимо- Значение
сти силы соп- момента
времени
ротивления
t

Значение
координаты
x

R = k ⋅V

0 , 5632
0 , 2636
0 , 6382
0 , 2959
1, 0
0 , 4431
2
0 , 5632
0 , 2752
R = k ⋅V
0 , 6382
0 , 3108
1, 0
0 , 4797
Реализация системы дифференциальных уравнений на АВМ
Рассмотрим систему (2) для приведения ее к
машинному виду. Уравнениям данной системы
соответствуют машинные уравнения в виде [5]:

g⋅My
d2X
k dX d 2Y
,
=
−
.
M ⋅
=
−
⋅
2
m dτ dτ 2
dτ 2
M ty
x
t

( )

M tx =

(9)

определяются

как

0,903%

0,096%

0 , 4359
0 , 4274
0 , 3862
0 , 4771
0 , 4741

1, 45 %
3 , 03 %
0 , 209 %
0 , 252 %

0 , 213 %

0,4594

0 ,65 %

0,376%
0 ,92 %
0,053%

dX
dτ

τ =0

=−

50m
, X
k

τ =0

= 0,

dY
dτ

τ =0

= 0,

Y τ =0 = 100 . Решения системы (10) определяются в виде:
50 m
⋅ (1 − e −τ ) ,
k
50
Y (τ ) = −
⋅ ⋅τ 2 + 100 .
h

С

учетом

масштабных

(11)

коэффициентов

M tx , M ty , M y из (11) получим решения системы исходных уравнений в виде:

Подставляя значения масштабных коэффициентов в (9), преобразуем уравнения к виду:
2

d X
dX , d Y
100 .
= −
=−
dτ 2
dτ
dτ 2
h

0,27%

(9)

k
100
.
, M ty = g , M y =
m
h

2

Значение относительной
погрешности
ε vx

X (τ ) =

Масштабные коэффициенты M tx , M ty , M y
в

Значение от- Значение
проекции
носительной
погрешности скорости
vx
εx

(10)

Начальные условия для системы машинных
уравнений (10) определяются как:

x (t ) =

mV 0
k

k

− t
⋅  1 − e m



,



(12)

1
y (t ) = − ⋅ g ⋅ t 2 + h .
2

Схему набора решения задачи на АВМ, соответствующую полученным значениям, составляют интеграторы, сумматоры и усилители (рис. 2).
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−
-∫

dX
dτ

X
-∫

50m
k

1

0

−

dY
dτ

-∫

Y
-∫

-g
0

h

Рис. 2. Схема набора решения системы дифференциальных уравнений (2).

Точность решения системы дифференциальных уравнений (10) по схеме рис. 2 оценивается
выражением ε m = ε θ ⋅ nè + ε θ ⋅ n ó , где ε θ , nθ –
погрешность и число интеграторов, ε θ , n ó – погрешность и число усилителей). Коэффициент
передачи в уравнении (9) принимает значение
равное 1, соответствующее требуемому значению в интервале [0,1; 10], значение погрешности интегрирования ε è ∈ 0,02%; 1,0% для разли



чных типов АВМ [6, 8]. Значение ε m достигает
для уравнений системы (9) значений 0,14-2,5%.
Указанные значения не превысили значений ε x
и ε vx , полученных с использованием метода
Рунге-Кутта 4-го порядка.
Выводы
Сравнение численного метода семейства Рунге-Кутта с методом аналогового моделирования, которые используются для решения задач
управления ЛА с моделью в виде дифференциальных уравнений (систем дифференциальных
уравнений), проведено по отношению к точности вычислений и длительности решения. В
примере задачи навигации, описываемой системой дифференциальных уравнений 2-го порядка, погрешность вычислений, полученная с
использованием метода аналогового моделирования, не превысила значения ошибки аппроксимации при использовании метода РунгеКутта 4-го порядка. Время решения дифференциальных
уравнений
на
аналоговычислительных комплексах 3-го поколения,
разработка которых приходится на 80-90-е годы
ХХ столетия, соизмерима с быстродействием
компьютера с тактовой частотой до 1,0 ГГц.
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MULTI-GPU АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ВЗАИМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
НА ОСНОВЕ В-СПЛАЙН ФУНКЦИИ
Національний технічний університет України "КПІ"
Представлен новый подход к ускорению метода оценки взаимной информации, основанном на B-сплайн
функции, при помощи графических ускорителей. Для получения эффективного отображе-ния на этот
тип архитектуры, была использована модель программирования Compute Unified Device Architecture
(CUDA) для разработки и реализации нового распределенного алгоритма, основанного на CUDA-MI.
Предложенная реализация показала ускорения до 224 раз при использовании двойной точности на 4
GPU по сравнению с многопоточной реализацией на четырехядерном процессоре для больших наборов
данных. Полученные результаты использовались для генерации корреляционных матриц траекторий
движения молекул сложных белков. Сравнение с существующими методами, включая g_corellation показало повышение качества получения матриц корреляций за меньшее время

Введение
Взаимная информация (Mutual Information,
далее MI) используется для измерения взаимной зависимости между двумя случайными величинами в теории информации. Как теоретико-информационный подход, она была использована в различных областях, включая физику[1], обработку изображений [2], распознавание речи [4], и биоинформатику [5, 6]. Преимуществом MI по сравнению со многими другими мерами сходства (например, коэффициент
корреляции Пирсона), является ее способность
обнаружить нелинейные корреляции между
двумя переменными [7]. В работе [1], представлен рекурсивный метод для расчета MI и протестирован на динамических системах и хаотических данных. Обзор MI, используемой в медицинских целях для визуализации процессов,
представлен в [2]. Приложение, основанное на
MI для нахождения решений аудиовизуальных
задач распознавания речи, предложено в [4].
Чжоу и соавторы [5] использовали MI для кластеризации молекул, чтобы определить их регуляционную функцию. В работе [6], MI используется для измерения нелинейной связи между
выражениями из двух молекул.
Из-за присущей алгоритмической сложности
произведения корреляционных матриц с профилей молекулярных выражений (микромассивов), такие задачи остаются большой проблемой в вычислительной биологии [7-9]. Для их
решения были использованы такие подходы,
как актуальность сетей [10], теоретикоинформационные методы [11], и байесовские
сети [12, 13]. Однако, в связи с их высокой вычислительной сложностью, эти методы являются очень трудоемкими и не могут быть исполь-

зованы для обработки больших наборов данных. Дауб и соавторы [7] предложили метод
оценки взаимной информации, основанный на
B-сплайн функции, который может достичь точности сравнимой с методом ядра. Так как Bсплайн подход имеет меньшую вычислительную сложность, он широко используется на
практике. Однако, этот подход все еще слишком медлителен для больших наборов данных.
Так как наличие и размер таких данных быстро
растет, очень важно найти быстрое решение
данной задачи.
В этой статье представлен современный подход к ускорению оценки MI при помощи
B-сплайн функции на основе CUDA-MI [26].
Для ускорения операций ввода/вывода используется общая память. Вычисления выполнены с
двойной точностью и с использованием эффективных схем разбиения данных для преодоления ограничений памяти GPU при больших наборах данных. Представленная реализация тестируется при помощи микромассивов данных.
Приложение достигает увеличения скорости до
224 на 4-х NVIDIA Tesla C2050 GPU по сравнению с g-correlation [27], который работает на
процессоре Intel Quad-Core i7-920 2,66 ГГц. Результаты оценки MI используются для создания
корреляционных матриц. Результаты показывают, что время, необходимое для создания корреляционных матриц гораздо меньше, а качество получаемой матрицы лучше по сравнению с
первоначальным g-correlation [28].
Документ, представленный Вильсоном и соавторами [15] похож на подход, представленный в этой статье, поскольку он также использует CUDA для ускорения оценки MI на основе
В-сплайнов. Тем не менее, он всего лишь реализует вычисления матрицы весов на GPU. Ра-
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счет взвешенной матрицы является лишь одним
шагом в методе оценки взаимной информации,
основанном на B-сплайн функции. Остальные
шаги выполняются на CPU, что ограничивает
возможное ускорение. Предложенное решение
преодолевает это ограничение за счет ускорения всех этапов оценки MI на основе Всплайнов при помощи нескольких ядер CUDA.
За счет этого достигается большее ускорение,
чем в работе [15].
Определение взаимной информации
Взаимная информация (MI) используется как
количественная оценка для измерения взаимозависимости двух дискретных случайных величин. Для случайной величины X со значениями
из конечного множества M возможных значений (или состояний) {х 1, х 2, ..., х M}, энтропия
Шеннона H (X) определяется следующим
образом:

где р(хi) – это вероятность значения хi.Энтропия
Шеннона – это мера неопределенности X. Если
результат измерения X полностью определен,
то р(хi) = 1 и энтропия будет равна 0. Взаимная
энтропия H (X, Y) двух дискретных переменных
(X и Y), состоящих из состояний {x1 , ..., хM} и
{x1, ... уM} определяется следующим образом:

где р(хi, уj) является взаимной вероятностью
между двумя состояниями хi и уj. Совместная
энтропия - это количество энтропии, содержащейся в совместной системе двух переменных.
MI для X и Y может быть как:
Из уравнения (3) видно, что MI равна нулю,
когда X и Y являются независимыми.
Оценка взаимной информации непрерывных данных
Выполнить оценку MI можно легко и для
непрерывных данных. Для того чтобы оценить
MI для непрерывных данных (или измерений),
которые поставляются многими приложениями,
обычно непрерывные величины разделяют на R
дискретных контейнеров {a1, ..., aR}. Каждый
контейнер может содержать несколько точек.
Предположим, что непрерывный набор данных
состоит из M измерений {x1, ..., xM}. Характеристическая функция θj используется для подсчета числа измерений в пределах каждого контейнера aj (j = 1, ..., R) [7]. Вероятность для каждого контейнера равна числу измерений в ко-

нтейнере, разделенному на общее число измерений и определена в (4)

Характеристическая функция θj является бинарной и определяется как:
Взаимная вероятность p'(aj, bk) для двух случайных величин с измерениями {х 1, ..., х M} и {1,
..., у M} и двух контейнеров J и B K , рассчитывается следующим образом:

После оценки вероятностей с помощью уравнений (4) и (6), вычисляется MI с помощью
уравнений (1), (3). В простом методе разбиения
на контейнеры, который упоминался выше, каждому непрерывному значению присваивается
только один контейнер. Значения рядом с границами контейнера могут быть сдвинуты в соседние контейнеры небольшими колебаниями.
Таким образом, результат MI сильно зависит от
шума. Для того чтобы преодолеть этот недостаток, Daub и соавт. [7] ввели способ B-сплайна.
В способе Daub'а, каждое измерение может
быть назначено на несколько контейнеров с весом, который определяется B-сплайн функцией.
B-сплайн-функция
Используется тот же узловой вектор в Bсплайн функции, как и в [7].Узловой вектор ti с
R контейнерами и порядком сплайна k определено в (7). Порядок сплайна k должен удовлетворять k ∈ {1, ..., R - 1}

Степень полинома определяется порядком
сплайна k. B-сплайн функция определяется следующим образом.

(8)
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где i ∈ [1, R] и z ∈ [0, R - k + 1] является интервалом B-сплайн функции. Следует обратить
внимание, что непрерывные значения должны
быть нормализованы, чтобы вписаться в интервал. Предположим, у есть M непрерывных точек в наборе данных, х 1, ..., х M, процедуру нормализации можно выполнить следующим образом.
1. Найти минимальное и максимальное значение xmin и xmax среди всех точек M.
2. Вычислить нормализованное значение zi, (i
= 1, ..., M) для непрерывного значения с
помощью
(9)
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end
Вывод W (X)i,j = Bj,k (zi)
Алгоритм 2: Single_M I (X, Y, R, K)
Ввод: Случайные переменные X = {x1, ..., xM}
и Y = {y1, ...,yM}, число контейнеров R, Bсплайн порядка k
Вывод: MI (X, Y)
Вызов WM (X, R, K), чтобы получить W (X);
Вызов WM (Y, R, K), чтобы получить W (Y);
foreach j, 1 ≤ j ≤ R do
Рассчитать вероятность каждого контейнера
для X и Y;

где R - количество контейнеров, используемых
в B-сплайн алгоритме, а k - порядок сплайна.
Последовательная оценка взаимной
информации на основе B-сплайна и
технологии CUDA
В предложеном CUDA-алгоритме используется понятие матрицы весов для каждой данной
случайной величины, которая определяется
следующим образом.
Определение. Матрица весов (WM): Рассмотрим случайную величину X = {x1, x2, ..., xM}, R
контейнеров {a1, ..., aR} и B-сплайн функцию
порядка k. Матрицей весов для X является матрица M × R, которая обозначаются как W (X),
где W (X)i,j содержит весовой коэффициент значения xi в контейнере aj т. е. W (X)i,j = Bj,k (zi)
где
zi
является
B-сплайн
интервалом
нормализованных значений xi для каждого
1 ≤ i ≤ M и 1 ≤ j ≤ R.
Из уравнений (1), (8), получаем последовательный алгоритм оценки MI на основе
B-сплайнов. Он состоит из двух частей:
WM (X, R, K) и Single_MI (X, Y, R, k), которые
описаны в алгоритме 1 и алгоритме 2.
Алгоритм 1: WM (X, R, K)
Ввод: Случайная величина X = {x1, ..., xM },
число контейнеров R, B-сплайн порядка k
Вывод: W (X)
foreach i, 1 ≤ i ≤ M do
Рассчитать нормированную переменную
zi, (i = 1, ..., M) с помощью уравнения 9.
foreach j, 1 ≤ j ≤ R do
Расчет весовых коэффициентов Bj,k(zi) используя уравнения (7) и (8) с нормированным
значением zi ;
end

end
Вычисление собственной энтропии H(X)
и H(Y);

foreach k, 1 ≤ k ≤ R do
foreach l, 1 ≤ l ≤ R do
Рассчитать взаимные вероятности;

end
end
Рассчитать взаимную энтропию;

Вычислить взаимную информацию с помощью уравнения 3.
Алгоритм Single_MI показывает, как рассчитывается MI для одной пары случайных величин. На практике, как правило, входными данными выступает большее количество случай-
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ных величин, где взаимная информация оценивается для каждой пары переменных [27].
Параллельная оценка взаимной информации на основе B-сплайна и технологии CUDA
До сих пор, параллельная оценка взаимной
информации, основанная на B-сплайн функции,
была ограничена многопоточностью на многоядерных процессорах [7] и кластерах [8, 23].
Результаты, представленные в работе, показывают, что использование технологии CUDA
обеспечивает более высокую производительность при разумной стоимости оборудования.
Алгоритм 3: Multi-GPU Алгоритм оценки
MI на основе CUDA
Ввод: N молекул, каждая с M экспериментами.
Выход: Пары значений MI .
/ * Хост программа выполняется на CPU *
/
Инициализация параметров, определяющих
оценку MI;
Загрузка молекулярных выражений в память
каждого устройства GPU и запуск ядра;
/ * Ядро программы выполняется на GPU
* /;
Вычислить WM для каждой молекулы
(Kernel 1);
Проверить целостность данных в исходных
данных (Kernel 2);
Вычислить собственную энтропию для каждой молекулы (Kernel 3);
Вычислить совместную энтропию и MI значение для каждой молекулярной пары (Kernel
4);
/ * Хост программ выполняется на CPU * /
Считать результаты на процессор и вывести
данные;

Рис. 1. Алгоритм 1

В Алгоритме 3 приведен псевдокод MULTIGPU алгоритма оценки MI. Алгоритм загружает
четыре CUDA ядра. В Kernel 1 молекулярные
выражения делятся поровну на подмножества в
соответствии с общим числом потоковых блоков. Все потоковые блоки затем выполняются
параллельно для вычисления вероятностей локального подмножества молекул с помощью
алгоритма 1. Вероятность вхождения в контейнер для каждой молекулы хранятся в матрице
весов (WM). В Kernel 1, потоки, находящиеся в
одном и том же блоке, вычисляют матрицу весов по принципу мелкозернистого параллелизма. Перед вычислением собственной энтропии
для каждой молекулы с помощью Kernel 3, сначала используется Kernel 2 для проверки целостности данных. Выполнение Kernel 2 необходимо, если есть пустые значения (вызванные
отсутствием эксперимента) в молекулярных
выражениях. В Kernel 4, веса распределяется
равномерно на все блоки. Потоки, находящиеся
в
одном
и
том же блоке затем вычисляют значение MI для
каждой молекулярной пары по принципу
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мелкозернистого параллелизма. Алгоритм изображен на рис. 1.
Ядро 1 используется для расчета матриц весов (WM) из молекулярных выражений, которые являются исходными данными. Мы воспользовались естественным параллелизмом матричных операций и спроектировали алгоритм
по принципу мелкозернистого параллелизма. В
нашем алгоритме, молекулярные выражения
сначала делятся поровну на подмножества в
соответствии с общим числом потоковых блоков. Каждый потоковый блок затем вычисляет
WM для выделенного ему подмножества исходных данных. Так как все элементы в одной
строке WM можно вычислить независимо, WM
вычисляется параллельно по строкам. В целях
ускорения операций ввода / вывода, строки
хранятся в высокопроизводительной общей памяти. Размер каждого массива в общей памяти
равняется R, что равно числу контейнеров. В
ядре программы есть R потоков, работающих
по принципу мелкозернистого параллелизма
одновременно для подсчета каждой строки
WM. Предполагая, что есть M строк в WM, разбиваем WM на мелкие отрезки таким образом,
чтобы каждый отрезок мог быть отображен в
общей памяти (Рис. 2). На рис 2, размер каждого отрезка Q × R. WM может быть вычислена
последовательно
отрезок
за
отрезком.
Рис. 3 показывает, что общее количество Q × R
общей памяти, необходимое для расчета каждого отрезка.
На практике существует R + k - 1 потоков,
работающих в Kernel1 для вычисления каждой
строки WM по принципу мелкозернистого параллелизма. Таким образом, всего выполняется
Q × (R + k - 1) потоков для вычисления WM для
каждой молекулы. Следует отметить, что вычисление WM для каждой молекулы может выполнятся в различных потоковых блоках, потому
что максимум потоков для каждого блока в
GPU ограничен, а размерность WM варьируется
с количеством экспериментов M, контейнеров
R и К порядка сплайна k.
Причина использования R + k - 1 потоков,
вместо R для вычисления каждой строки WM в
том, что B-сплайн функция в уравнении (8)
определяется рекурсивно. Причина использования R + k - 1 потоков, вместо R для вычисления каждой строки WM в том, что B-сплайн функция в уравнении (8) определяется рекурсивно. Для эффективного вычисления каждой
строки WM, мы развернули рекурсию в уравнении (8) на k зависимых шагов.
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Рис. 2. Пускай есть R контейнеров и M строк в
WM. Разобьем WM на мелкие отрезки, так что размер каждого отрезка есть Q × R

Рис. 3. Есть R контейнеров и Q строк в отрезке
WM. S1, S2, ..., SQ – это массивы в общей памяти,
которые хранят строки отрезка. Размерность каждого массива разделяемой памяти массив равен R
(количество контейнеров).

На каждом шаге R + k - 1 потоков работают
по принципу мелкозернистого параллелизма,
вычисленные значения записываются в массивы в общей памяти. На первом этапе, массивы в
общей памяти инициализируются с помощью
уравнения (8). В следующем шаге за вычислением каждой ячейки общей памяти следует зависимое отношение на рисунке 4. [27] После
того, как последний шаг сделан, первые R значений массива в общей памяти - это окончательный результат вычисления текущей строки.
Рис. 4 иллюстрирует этот метод для параметров
k = 3 и R = 10.
После вычисления всех WM, для проверки
целостности данных будет вызван Kernel 2.
Kernel 3 затем выполняет вычисление собственной энтропии для каждого гена. WM и собственная энтропия, которые были вычислены в
Kernel 1 и 3 будут переданы в Kernel 4 для вычисления значений MI всех пар молекул.
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Риc. 4. Иллюстрация развертывания рекурсивной
формулы (8) на k зависимых шагов, используя k = 3
и R = 10 для вычисления одной строки WM. S является массивом в общей памяти. В каждом шаге, 12
потоков работать параллельно, чтобы вычислить
значения S. После 3 шагов, первые 10 значений в S
являются конечным результатом

Результаты тестирования
Разработанное приложение MULTI-CUDA-MI
с использованием технологии CUDA Toolkit 3.0
с двойной точностью вычислений тестировалось на следующей аппаратной конфигурации:
NVIDIA Tesla C2050: 1,15 ГГц, 14 мультипроцессоров, 3 Гб GDDR5 памяти устройства, 48

КБ общей памяти/мультипроцессор. Тестирование было проведено с этой картой, установленной в ПК с процессором Intel Quad-Core i7920 2,66 ГГц с активированными режимами
Turbo Boost и Hyper Threading, 12 Гб ОЗУ под
управлением Linux Fedora 10 x86_64. Мы использовали MULTI-CUDA-MI, чтобы оценить значения MI для различных наборов молекулярных
выражений. Для моделирования использовалось два вида наборов данных. Первый вид состоит из реальных данных; другой содержит
случайным образом сгенерированные наборы
при помощи моделирования движений молекул. Это было сделано с целью тестирования
масштабируемости алгоритма. В экспериментах
использовались параметры по умолчанию R =
10 и К = 3 для g_corellation и MULTI-CUDA-MI.
Оба приложения используют двойную точность
вычислений.
В табл. 1 показана производительность во
время выполнения g_corellation и MULTICUDA-MI при обработки различных наборов
молекулярных выражений.

Таблица 1. Сравнение времени выполнения (в секундах) между g_corellation и MULTI-CUDA-MI для разных наборов данных

Число молекул
2048
4096
8192
10240

g-correlation
(4 threads)
220,87
867,35
5960,87
34315,69

MULTI-CUDA-MI (4 GPUs)

Ускорение

5,09
14,57
41,13
152,97

43,34
59,53
144,91
224,32

Риc. 4. Сравнение времени выполнения (в секундах) между g_corellation и MULTI-CUDA-MI
для разных наборов данных
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Таблица 2. Сравнение времени работы (в секундах) для обработки данных размерностью 4096 с различными параметрами.

Количество
Порядок
g-correlation
MULTI-CUDAУскорение
контейнеров
сплайна
(4 threads)
MI (4 GPUs)
10
3
867,35
14,57
59,53
10
4
867,24
15,82
54,84
10
5
868,3
15,94
54,48
15
3
1926,67
20,55
93,73
15
4
1947,45
20,83
93,48
15
5
1949,65
21,15
92,16
20
3
3468,07
35,77
96,95
20
4
3657,64
36,10
101,33
20
5
3658,83
36,17
101,16
Из табл. 1 видно, что MULTI-CUDA-MI выиличение скорости до 244 по сравнению с многрывает в скорости в 224 раза по сравнению с
гопоточной g_corellation версией на современg-correlation. Из-за большого потребления паных Intel Quad-Core процессорах. Полученный
мяти, в наборах 8192 и 10240 время вычислерезультат показывает, что архитектура CUDA
ний перекрывает время передачи данных, появляется достаточно эффективной аппаратной
этому было достигнуто большее ускорение. Из
платформой для данного типа вычислений. Потаблицы 1 видно, что ускорение MULTI-CUDAмимо прочего был использован вывод MULTIMI возрастает с увеличением числа молекул.
CUDA-MI для создания корреляционных матПричины тому следующие: во-первых, для бориц траекторий движения молекул. Эксперимельшого числа молекул выше арифметическая
нты показали, что по сравнению с g_corellation,
интенсивность; во-вторых, накладные расходы
MULTI-CUDA-MI имеет лучшие характеристина инициализацию ядра уменьшаются на больки производительности.
ших наборах данных. В табл. 2 представлено
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛИЧЧЯ
НА ФОТОЗНІМКУ
Національний авіаційний університет
Проаналізовано моделі обличчя, які складаються з різних конфігурацій контрольних точок. Виявлено,
що на сьогодні не побудовано єдиної моделі, яка б найбільш повно описувала обличчя та розташування
окремих його компонентів і спрощувала б їх розпізнавання. Запропоновано алгоритм побудови математичної моделі обличчя, яка складається з областей можливого розташування контрольних точок, що
дозволить обчислити імовірність належності точок з цих областей до границь обличчя та його компонентів

Вступ
Розпізнавання образів та інтерпретація, що
базується на знаннях – одна з найважливіших
задач штучного інтелекту. Як випливає з аналізу галузі штучного інтелекту і машинного зору,
важливою частиною вирішення задачі розпізнавання образів є задача побудови їх моделей.
Внаслідок швидкого розвитку технологій створення апаратного та програмного забезпечення,
в комп'ютерній графіці і розпізнаванні образів
були зроблені спроби реалізувати автоматичну
побудову моделей об’єктів, які потрібно розпізнавати. Це також було зроблено і для облич
людей шляхом моделювання сітки людського
обличчя по відео чи фотознімках, які містять
зображення особи. У рамках цих технологій,
зображення облич осіб, за якими ведеться спостереження, порівнюються із зображеннями облич, що зберігаються в базі еталонів системи
розпізнавання осіб. Для такого порівняння дуже
важливо знати точні характеристики облич, положення осей симетрії обличчя і головне – антропометричних точок, за якими будуються
моделі облич. Під антропометричними точками
обличчя людини розуміються такі точки, які
найбільш яскраво характеризують пропорції
рис обличчя. Такими точками, наприклад, є кутки очей або губ, кінчик носа і т.д. У більшості
випадків знаходження антропометричних точок
є необхідним, але допоміжним етапом роботи
більш складних алгоритмів і систем комп'ютерного зору, таких як ідентифікація або класифікація людини по зображенню обличчя, систем
віртуальної реальності, систем технічного зору
та інших. Технології розпізнавання осіб за зображенням обличчя є особливо привабливими,
оскільки розпізнавання людей і спостереження
за ними можна проводити "на відстані" – непомітно для людини і не вимагаючи від неї якихось дій.
Сьогодні існує велика кількість застосувань,
в яких використовуються алгоритми розпізна-

вання облич, що базуються на побудові точкових моделей об’єктів розпізнавання, але більшість сучасних автоматизованих систем не здатні забезпечити задовільну імовірність правильного розпізнавання через велику кількість
можливих змін у поданні зображень обличчя і
подібність рис облич різних осіб.
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Аналіз літературних джерел показав, що контрольні точки обличчя можуть обиратись різним чином, в залежності від алгоритму, за яким
будується модель обличчя. Алгоритми можуть
бути різної складності та швидкодії, але всі вони знаходять скінченну кількість ідентифікаційних точок на обличчі та його елементах.
В [1] модель обличчя (модельний граф) будується вручну за допомогою відмітки мишею
контрольних точок на зображенні обличчя і має
наступний вигляд (рис. 1)

Рис. 1. Точкова модель обличчя, побудована вручну

В [2] модель будується за алгоритмом “єдиного портрету”. В цьому алгоритмі є дві стадії:
стадія навчання і стадія роботи. На стадії навчання спочатку фіксується набір цікавлячих
нас контрольних точок (саме цей етап визначає
якість алгоритму розпізнавання), а потім для
кожного зображення з колекції вказується, де
знаходиться кожна з них, і обчислюється зна-
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чення 40 фільтрів Габора в цих точках. Вектор,
що складається з 40 значень фільтрів Габора,
обчислених в конкретній точці, називається
джетом цієї точки. Після цього потрібно усереднити відстані між контрольними точками і
усереднити джети. В результаті цього, ми
отримуємо деякий граф, в якому вершинам відповідають контрольні точки, а довжини ребер
дорівнюють середнім відстаням між даними
контрольними точками. Крім того, в кожній вершині зберігається один середній джет. Отриманий таким чином граф називається "єдиним
портретом" (рис. 2).

будови моделі обличчя особи. Ці точки показані на рис. 3

Рис. 3. Одна з можливих конфігурацій розташу-

вання контрольних точок обличчя

Рис. 2. Точкова модель обличчя, побудована за алгоритмом “єдиного портрету”

На стадії роботи після отримання на вхід нового обличчя шукається положення контрольних точок. Для кожної контрольної точки відомий її джет. Потрібно знайти такий вектор точок, щоб джет кожної точки вектора був якомога ближче до джету відповідної контрольної
точки. При цьому потрібно також, щоб відстані
між обраними точками були як можна більше
пропорційні довжинам ребер графа "єдиного
портрета". Тому далі в алгоритмі вводиться функція від вектору набору точок, і потім знаходиться такий вектор, на якому досягається мінімальне значення введеної функції. Даний вектор буде шуканим набором контрольних точок
для поданого зображення.
В [3] виконується побудова точкової моделі
обличчя, ґрунтуючись на криміналістичній
практиці, згідно з якою необхідно виділити
близько 30 особливих точок на зображенні обличчя людини для правильного його розпізнавання. Ці точки повинні бути максимально
стійкими до невеликих змін зображення (ракурс, освітлення, міміка, косметика, вікові зміни і т.п.). Але у процесі експериментів в джерелі [3] було відібрано дев’ятнадцять особливих
точок, які є необхідними та достатніми для по-

Як випливає з рис. 3, ідентифікаційні точки
позначені наступним чином: центр брові (1а і
1в); центр зіниці (2а і 2в); верхні крайні точки
вух (3а і 3в); правий кут правого ока (4а); лівий
кут лівого ока (4в); лівий кут правого ока (5а);
правий кут лівого ока (5в); нижні точки закінчення мочок вух (6а і 6в); крайні точки носа по
горизонталі (7а і 7в); кінчик носа (8), який визначається як центральна точка між носовими
отворами; кутки рота (9а і 9в); центр рота (10)
як точка перетину лінії, що розділяє верхню і
нижню губу об'єкта, і перпендикуляра, опущеного з точки, яка визначає кінець носа об'єкта;
кінець підборіддя (11).
Постановка задачі
Як видно з аналізу останніх досліджень та
публікацій, на сьогодні не існує єдиної моделі,
яка б найбільш точно описувала обличчя та розташування окремих його компонентів. Існуючі
моделі лише дозволяють прискорити процес
розпізнавання зображення завдяки пошуку ідентифікаційних точок за допомогою спеціальних
алгоритмів та обчислення відстаней між точками. Якщо для кожної ідентифікаційної точки
буде відома прямокутна область, в межах якої
вона може знаходитись, то це спростить та прискорить процес розпізнавання зображення обличчя та виділення окремих його компонентів.
Далі така область буде називатися мінімаксною, оскільки координатами її є мінімальні та
максимальні значення координат x, y ідентифікаційних точок. Тобто всі можливі положення
цих точок знаходяться всередині цієї області.
Задачею, яку потрібно розв’язати, є виділення
мінімаксної області та знаходження імовірності
належності кожної точки з неї до границі елементу обличчя. Побудована таким чином модель буде вміщувати в себе інформацію про
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границі розташування кожної ідентифікаційної
точки обличчя на його зображенні, а також
дасть можливість оцінити імовірність існування
облич та їх елементів певного розміру.
Розв’язання задачі
Для розв’язання поставленої задачі потрібно
мати навчальну вибірку облич, на основі якої
можна буде побудувати узагальнену математичну модель для опису розташування окремих
компонентів обличчя. Зображення кожного обличчя перетворюється таким чином, щоб його
висота дорівнювала 1. Навколо обличчя описується одиничний квадрат, висота якого дорівнює відстані від найвищої точки лоба до кінця
підборіддя і вона приймається рівною 1. Ширина обличчя буде змінена пропорційно до його
висоти. В процесі побудови моделі вона буде
різною, але завжди буде менше 1. Кожне обличчя, яке є в навчальній вибірці, центрується
по горизонталі в одиничному квадраті. Для кожного обличчя в навчальній вибірці визначається його ширина, що дозволить знайти найменшу та найбільшу можливу ширину обличчя.
Це дасть можливість узагальнити його математичну модель за співвідношенням висоти та
ширини обличчя (рис. 4)
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найвужче – 0,632, хоча для іншої множини облич ці значення можуть відрізнятися від отриманих. Окрім контурів обличчя, мінімаксна область знаходиться також і для інших контрольних точок компонентів обличчя, таких як ніс,
рот та обидва ока. Зрозуміло, що ця інформація
не є достатньою для побудови його моделі,
оскільки наприклад найширший екземпляр якого-небудь компонента обличчя може значно
відрізнятись від усіх інших, що спотворює модель та заважає подальшому розпізнаванню зображення. Те ж саме можна сказати і про найвужчий. Тому має сенс розробити алгоритм,
який за заданими координатами x та y повертав
би імовірність належності точки з мінімаксної
області до границі відповідного їй компоненту.
Для всіх інших точок (які не належать мінімаксній області) алгоритм повинен повертати 0.
Нехай мінімаксна область має координати
A(x1, y1) та B(x2, y2) і множину точок, які належать їй та границі обличчя або його елементу
(рис. 5)

Рис. 5. Мінімаксна область та множина точок в ній

Рис. 4. Обличчя з максимальною та мінімальною
шириною, вписані в одиничний квадрат

Як видно з рис. 4, обличчя з точковим контуром має найбільшу ширину, а з пунктирним –
найменшу. В навчальній вибірці, яка використовувалась для побудови моделі, точки A і B
означають крайню ліву точку контуру обличчя
за максимальною та мінімальною шириною
відповідно. Вони мають координати A(0,06;
0,366) та B(0,184; 0,533) і утворюють собою
мінімаксну область, оскільки займають крайнє
ліве положення на відповідному їм екземплярі
зображення обличчя. Для взятої навчальної вибірки найширше обличчя має ширину 0,88, а

Оскільки зображення обличчя знаходиться
на піксельній сітці, то точка на рисунку 5 – це
насправді прямокутник, який має певну площу
(позначимо її за Sp) і ширину та висоту (позначимо їх за Np і Mp). Якщо з мінімаксної області
виділити будь-яку прямокутну під-область, то
імовірність належності точки з неї до границі
зображення обличчя буде наступною
P ( x s1 , y s1 , x s 2 , y s 2 ) = kS p ×
,
1
( x s 2 − x s1 + N p )( y s 2 − y s1 + M p )
де xs1, ys1, xs1, ys2 – координати під-області, k –
кількість точок в ній. Оскільки для різних підобластей імовірність належності однієї й тієї ж
точки до границі буде різною, то має сенс знайти середнє значення цієї імовірності. Припус-

×
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тимо, що для кожної точки області
A’(x1,y1)B’(x2–Np,y2–Mp) відома імовірність належності її до границі обличчя або його елементу. Тоді середня імовірність належності точки
(i, j) для області A(x1,y1) B(x2,y2) буде обчислюватись як
P ij ( x1 , y1 , x 2 , y 2 ) = ∆KS p ×
×
+
+
+

1
+
( x 2 − x1 + N p )( y 2 − y1 + M p )
C ij ( x 2 − N p , y 2 − M p )
( x 2 − x1 + N p )( y 2 − y1 + M p )
C ij ( x 2 , y 2 − M p )
( x 2 − x1 + N p )( y 2 − y1 + M p )

+
+

C ij ( x 2 − N p , y 2 )
( x 2 − x1 + N p )( y 2 − y1 + M p )

де ΔK – кількість точок, в яких координата x
або y є максимальною для їх під-області
В попередній формулі Cij – означає площу,
яку займають точки з відповідної під-області.
Вони визначаються за наступними формулами
C ij ( x 2 − N p , y 2 − M p ) = ( x 2 − x1 )( y 2 − y1 ) ×
× P ij ( x1 , y1 , x 2 − N p , y 2 − M p )
C ij ( x 2 , y 2 − M p ) = ( x 2 − x1 + N p )( y 2 − y1 ) ×
× P ij ( x1 , y1 , x 2 , y 2 − M p )
C ij ( x 2 − N p , y 2 ) = ( y 2 − y1 + M p )( y 2 − y1 ) ×
× P ij ( x1 , y1 , x 2 − N p , y 2 )
Попередня формула є рекурентною і при x1 =
x2, y1 = y2 та i = 1, j = 1 обчислюється наступним
чином
1 q
P11 ( x1 , y1 , x2 , y2 ) = ∑ P ( x1 , y1 , x2 , y2 ) ,
q j =1
де q – кількість зображень в навчальній вибірці,
а імовірність P(x1, y2, x2, y2) може набувати значення 1 або 0 в залежності від того, чи проходить границя через точку (x1, y1). Якщо проходить, то P(x1, y1, x2, y2) = 1, інакше P(x1, y1, x2, y2)
= 0.
Обчисливши таким чином проміжні імовірності в рекурентній формулі, отримуємо імовірність належності кожної точки з мінімаксної
області до границі обличчя чи його елементу.
Побудована в результаті роботи алгоритму модель містить в собі не сітку ідентифікаційних
точок обличчя, а сітку мінімаксних областей, в
межах яких можуть знаходитися такі точки.
Вона показана на рис. 6

Рис. 6. Мінімаксні області для різних елементів обличчя

В побудованій моделі для точок з кожної мінімаксної області відомі значення імовірності
проходження через неї границі обличчя або
границі його елементу. Якщо таку модель використовувати в алгоритмі пошуку ідентифікаційних точок обличчя, то це дозволить прискорити його роботу, а також дасть можливість визначати імовірність існування елементів обличчя наперед заданого розміру.
Висновки
Отже, в даній статті виконано аналіз моделей
обличчя, які складаються з різних конфігурацій
контрольних точок. Незважаючи на те, що існує
багато варіантів точкових моделей облич, на
сьогодні ще не побудовано єдиної моделі, яка б
найбільш повно описувала обличчя та розташування окремих його компонентів і спрощувала
б їх розпізнавання. В даній статті запропоновано алгоритм побудови математичної моделі, яка
складається не просто з характерних точок
окремих елементів обличчя, а з мінімаксних
областей, точки яких з певною імовірністю можуть належати до границь елементів. Побудована таким чином математична модель буде містити інформацію про розташування кожного
компонента обличчя на його зображенні, а також дозволить оцінити імовірність існування
облич з наперед заданими значеннями їх параметрів.
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АВТОМАТИЗОВАНЕ СТИСНЕННЯ АЕРОФОТОЗНІМКІВ
НА ОСНОВІ НЕЛІНІЙНОГО БАГАТОМАСШТАБНОГО РОЗКЛАДУ
Національний авіаційний університет
Стаття присвячена розробці автоматизованого методу стиснення аерофотознімків на основі
нелінійного багатомасштабного розкладу та розкриті його переваги у порівнянні з вейвлет-аналізом

Вступ
Цифрове стиснення - гнучка технологія,
оскільки рівні складності кодування, що
використовуються, та ступінь компресії можуть
варіюватися відповідно до програм. Основним
принципом
цифрового
стиснення
є
використання так званої надлишковості
звукового або відеосигналу. Надлишковість
пояснюється тим, що звук і відео містять
області, що мають схожі характеристики.
Таким чином, весь потік інформації можна
умовно розділити на передбачувану частину
(інакше кажучи - надлишковість) і нову,
непередбачувану частину (відому в теорії
інформації як ентропія). Сума цих двох величин
і дає нам потік даних, зменшення якого буде
залежати від того, наскільки добре ми можемо
здійснити «передбачення». Теоретично можна
повністю усунути надлишковість і залишити
тільки ентропію, але для цього знадобився б
ідеальний алгоритм стиснення, який був би
надзвичайно складним і працював би
невиправдано довго. Якщо ж ступінь стиснення
настільки велика, що результуюча швидкість
потоку даних стає менше ентропії, то
інформація втрачається. На практиці коефіцієнт
стиснення вибирається менше ідеального, щоб
забезпечити деякий запас надійності. Це дає
можливість користуватися більш простими
алгоритмами
і
виробляти
повторне
відновлення/стискання без відчутних втрат
якості. В побутовій апаратурі коефіцієнт
стиснення може бути більше, ніж у студійній, і
якщо не вимагається багаторазовий перезапис,
то в процесі стиснення деяка частка ентропії
відкидається [1].
Вейвлет-аналіз
забезпечує
можливість
досить ефективного стиснення фотозображень і
їх відновлення з малими втратами якості, а
також вирішення задач фільтрації. Вейвлетним
аналізом
є
особливий
тип
лінійного
перетворення сигналів та фізичних даних про
процеси й фізичні властивості природних

середовищ і об'єктів, що відображаються цими
сигналами.
Вейвлетні
функції
базису
дозволяють сконцентрувати увагу на тих або
інших локальних особливостях аналізованих
процесів, які не можуть бути виявлені за
допомогою традиційних перетворень Фур’є і
Лапласа. Принципове значення має можливість
вейвлетів аналізувати нестаціонарні сигнали зі
зміною компонентного вмісту в часі або в
просторі. Одна з головних і особливо плідних
ідей вейвлетного представлення сигналів на
різних рівнях розкладання полягає в розділенні
функцій наближення до сигналу на дві групи:
що апроксимує - грубу, з достатньо повільною
часовою динамікою змін, і що деталізує - з
локальною і швидкою динамікою змін на фоні
плавної динаміки, з подальшим їх дробленням і
деталізацією на інших рівнях декомпозиції
сигналів
(багатомасштабний
або
кратномасштабний аналіз) [2, 4].
Аналіз
останніх
досліджень
і
публікацій
У сучасній літературі дискретне вейвлетперетворення
будується
за
допомогою
кратномасштабного
аналізу.
Поняття
кратномасштабного аналізу сформульоване
восени 1986 Малла (Mallat) і Мейєром (Meyer).
Кратномасштабный аналіз забезпечує природну
основу для розуміння базисів вейвлетів
і для побудови нових прикладів. Історія
формулювання поняття кратномасштабного
аналізу
є
прекрасним
прикладом
того, як програми стимулюють теоретичні
дослідження. Малла уперше почув про
базиси Мейєра, працюючи над аналізом
зображень,
в
якому
ідея
вивчення
зображень одночасно для різних масштабів і
порівняння
результатів
була
популярна
багато років. Це спонукало його до
розгляду ортонормованих базисів вейвлетів як
інструменту
для
математичного
опису
"приросту
інформації",
необхідного
для переходу від грубого наближення
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до
наближення
більш
високої
роздільної
здатності.
Таке
розуміння
викристалізувалось
в
концепцію
кратномасштабного аналізу [2, 3, 4, 6].
Основна ідея. Кратномасштабний аналіз
складається
з
послідовності
просторів
апроксимації
Vj .
Точніше,
замкнуті
підпростори V j задовільняють включенням:
... ⊂ V

2

⊂ V1 ⊂ V

0

⊂ V

⊂ V

−1

−2

⊂ ...

,

(1)

де
U

V

j

= L

2

,

V

j

=

{0 }

.

(3)

j∈ Z

Якщо

через

позначити

Pj

оператор

ортогонального проектування на V j , то (3.7)
гарантує, що lim P
j →∞

j

f = f

для всіх f ∈ L ( R ) . Існує
2

багато ланцюгів просторів, що задовольняють
(1) – (3), які не мають відношення до
«кратномасштабності». Кратномасштабність є
наслідком додаткової вимоги:
f ∈V j ⇔ f (2 j ⋅) ∈V0 .
(4)
Всі ці простори являються версіями, що
масштабуються центрального простору V0 .
Інша
властивість,
яка
потрібна
кратномасштабному аналізу: інваріантність V0
по відношенню до зсувів на цілі числа:
(5)
f ∈V0 ⇒ f (⋅ − n) ∈V0 для усіх n∈ Z .
Разом з (4) це тягне f (⋅ − 2 j n) ∈V j для усіх
n ∈ Z , якщо f ∈V j . Нарешті, потрібно, щоб
існувала ϕ ∈V0 така, що:
{ϕ 0,n ; n ∈ Z }

(6)

(6) являється ортонормованим базисом у V0 ,
де для усіх j , n ∈ Z , ϕ j ,n (t ) = 2 − j / 2 ϕ (2 − j t − n) .
Разом (6) і (4) призводять до того, що
{ϕ j ,n ; n ∈ Z } - ортонормований базис у V j для
усіх j ∈ Z . У літературі ϕ часто називають
«масштабуючою
функцією»
кратномасштабного аналізу.
Основний принцип кратномасштабного
аналізу такий: для будь-якого набору замкнутих
підпросторів, що задовільняють (1) – (6), існує
такий
ортонормований
базис
вейвлетів
2
{ϕ j ,k ; j, k ∈ Z }
для
L ( R) ,
де

f

з

L2 ( R) :
P j −1 f = P j f +

∑

f ,ψ

j ,k

k∈ Z

ψ

j ,k

.

(7)

( Pj - ортогональне проектування на V j .)
Більш того, вейвлет ψ можна сконструювати у
явному вигляді. Подивимось, як це робиться.
Для кожного j ∈ Z , визначимо W j як
ортогональне доповнення V j у V j −1 . Маємо:
V j −1 = V j ⊕ W j

(2)

( R )

j∈ Z

I

ϕ j ,k (t ) = 2 − j / 2 ϕ (2 − j t − k ) , що для усіх

та
W

j

⊥ W

j′

(8)

, якщо j ≠ j ′ .

(9)

(Якщо j > j ′ , наприклад, то W j ⊂ V j′ ⊥ W j′ .)
Відповідно, для j < J
,
(10)
V = V ⊕ ⊕ W
J − j −1

j

J

J −k

k=0

в якому всі підпростори ортогональні. Так як
(2) і (3) то:
L2 ( R ) =

⊕W ,
j∈ Z

j

(11)

це означає розложення L2 ( R) на взаємно
ортогональні
підпростори.
Більш
того,
простори W j наслідуют від V j властивість
масштабування (4):
(12)
f ∈ W j ⇔ f ( 2 j ⋅) ∈ W 0 .
Формула (7) еквівалентна висловлюванню,
що для фіксованого j сімейство {ψ j ,k ; k ∈ Z }
утворює ортонормований базис у W j . Маючи
(11), (2), (3), ми автоматично отримаємо, що
{ψ j ,k ; j, k ∈ Z } являється
весь
набір
ортонормованим базисом для L2 ( R) . З іншого
боку, (12) гарантує, що якщо {ψ 0,k ; k ∈ Z } ортонормований базис у W0 , то {ψ j ,k ; k ∈ Z }

буде ортонормованим базисом у W j для будьякого j ∈ Z . Так, наша задача зводиться до
знаходження такоі ψ ∈ W0 , що функції ψ (⋅ − k )
утворюють ортонормований базис у W0 .
Постановка завдання
З метою підвищення якості стиснення
аерофотознімків
пропонуємо
розробити
багатомасштабний аналіз з використанням
нелінійної апроксимації дискретних значень
матриці пікселів початкового зображення.
Лінійна, особливо лінійна поліноміальна,
апроксимація часто не відповідає характеру

Проблеми інформатизації та управління, 1(41)’2013
107
функції. Наприклад, багаточлен високої степені
використання нелінійної залежності від
коефіцієнтів тут ще вигідніше, ніж при
швидко зростає при x → ∞ ; тому навіть
інтерполяції.
1
нескладну функцію y (x ) =
багаточлен
Нелінійний багатомасштабний розклад. На
(1 + x 2 )
рис.1 показано порядок виконання операцій при
погано апроксимує на великому відрізку.
стисканні запропонованим методом.
Оскільки
апроксимація
проводиться
у
широкому
інтервалі
зміни
аргументу,
Стиснення методом з використанням нелінійного багатомасштабного розкладу

1.RGB -> YUV

2.Дискретизація
16Х16

3.Нелінійний
багатомасштабний розклад

4.Квантування

5.Арифметичне
стискання

2-5 операції конвеєра
для матриць U і V

Рис.1. Конвеєр операцій при стисканні методом на основі нелінійного
багатомасштабного розкладу.

При моделюванні використовують два види
залежності. Один – квазілінійна залежність, яка
зводиться до лінійної залежності заміною
змінних, що вирівнює. Цей спосіб дуже
ефективний і часто використовується при
обробці експерименту, бо апріорні відомості
про фізику процесу допомагають знайти
хорошу заміну змінних.
Інший вид залежності від коефіцієнтів –
дробно-лінійна, коли апроксимуюча функція
раціональна:
n

φ (x ) =

Pn (x )
=
Q m (x )

∑ ak xk

k=0
m

∑ bq x q

q =0

Часто використовується і відношення
узагальнених багаточленів. Така апроксимація
дозволяє передати полюси функції y (x ) – їм
відповідають нулі знаменника необхідної
кратності. Як правило можна відтворити
асимптотичну поведінку y (x ) при x → ∞ за
рахунок відповідного вибору величини n − m ;
наприклад, якщо y (∞ ) = const ≠ 0 , то треба
прийняти n = m . При цьому самі п, т можна
брати достатньо великими, щоб мати багато
коефіцієнтів апроксимації. Таким методом ми і
будемо користуватись.
Але квадрат похибки
вже не буде
P
2

y −

n

Q

m

L2

квадратичною функцією коефіцієнтів, тобто
знайти коефіцієнти раціональної функції
нелегко.
Можна
за
аналогією
з
середньоквадратичною
апроксимацією
багаточленами висунути гіпотезу, що похибка

y (x ) −

Pn (x ) має на [a, b] число нулів, не менше
Q m (x )

за число вільних коефіцієнтів. Тоді задача
зводиться до лагранжевої інтерполяції по цих
нулях x p і коефіцієнти ak , bq знаходяться з
системи лінійних рівнянь:

( )∑ b x
m

y xp

q =0

q

q
p

n

= ∑ ak x kp , 0 ≤ p ≤ n + m; b0 = 1 .
k =0

Зрозуміло, що точне положення нулів не
відомо; їх обирають довільно, як правило,
розташовуючи рівномірно на відрізку [a, b ] .
Цей спосіб називається методом обраних точок.
Одержане цим методом наближення φ (x ) не
буде найкращим. Крім того, метод обраних
точок не кращий, як і будь-яка інтерполяція,
якщо y (x p ) має помітну похибку.
Найкраще наближення можна знайти
методом ітерованої ваги. Відмітимо, що задача
Qm ( x ) y (x ) − Pn ( x ) L = min
2

2

легко розв’язується: вираз зліва є квадратичною
функцією
коефіцієнтів
ak , bq ,
і
диференціювання по ним призводить до
лінійної системи для визначення коефіцієнтів.
Нова задача відрізняється від початкової за
сутністю тим, що замість ваги
ρ (x)
2
використовується інша вага ρ (x )Qm (x ) , тому її
розв’язання не буде найкращим наближенням.
Запишемо початкову задачу в новій формі:
P
y− n
Qm

2

=
L2

b

∫ ρ (x )[Q m (x ) y (x ) −
a

ρ (x ) =

ρ (x ) ,
Q m2 ( x )

Pn (x )]2 dx = min

,
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і будемо розв’язувати її простим ітераційним
процесом:
ρ ( ) ( x ) = ρ ( x )[Q ( ) ( x )] ,
;
b

∫

ρ (s ) (x

)[Q

−2

s −1
m

s

(s )

m

(x ) y ( x ) −

P n (s ) (x

)]

2

dx

= min

a

за нульове наближення можна взяти Qm(0 ) ( x ) ≡ 1 .
На кожній ітерації вага відома за попередньою
ітерацією, тому коефіцієнти ak( s ) , bq( s ) легко
знаходяться з умови мінімуму квадратичної
форми. Практика показує, що коефіцієнти
найкращого наближення слабо залежать від
вибору ваги, тому звичайно ітерації збігаються
швидко.
Слід також вказати на одну з серйозних
проблем машинної графіки яка полягає в тому,
що до цих пір не знайдений адекватний
критерій оцінки втрат якості зображення. А
губиться воно постійно - при оцифруванні, при
перекладі в обмежену палітру кольорів, при

перекладі в іншу систему представлення
кольору для друку, і, що для нас особливо
важливо, при стисканні з втратами.
Міра, яку зараз використовують на практиці,
називається мірою відношення сигналу до
шуму (peak-to-peak signal-to-noise ratio - PSNR).
d(x,y) = 10 ⋅ log
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Дана
міра,
по
суті,
аналогічна
середньоквадратичному відхиленню, проте
користуватися нею дещо зручніше за рахунок
логарифмічного
масштабу
шкали.
Їй
притаманні
ті
ж
недоліки,
що
і
середньоквадратичному відхиленню.
Використавши дану міру для оцінки якості
стиснення, було отримано наступні результати
(рис. 2).

Рис.2 Порівняння стиснутих зображень: а – оригінал зображення (41Мб), б – стиснення вейвлет-методом (5.31 Мб),
в – стиснення запропонованим методом (3.8Мб). Міра відношення сигнал до шуму складала: PSNR=35.3 dB

Висновки
Метод стиснення аерофотознімків можна
досить гнучко налаштувати підбираючи його
параметри під кожний тип графічних даних так,
щоб результати стискання були найкращими.
Оцінка методу стиснення на основі
нелінійного багатомасштабного розкладу, після
проведення моделювання, показала, що він
потребує більше часу для обробки вхідних
матриць фотозображень, але дозволяє підвищити
коефіцієнт стиснення на 8-10%, порівняно з
сучасним методами, в яких використовується
вейвлет-аналіз. Особливості даного методу
стиснення визначають напрям використання, а
саме бази даних геодезичних компаній, медичних
установ,
космічних
агентств,
студій
відеомонтажу, де він матиме ряд переваг над
багатьма сучасними методами стиснення.
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УДК 656.7.052 (045)
Вимірювання QoS метрики мультимедійних класів трафіку в бездротових сенсорних мережах / Агассі Мєліков, Анар Рустамов
WSNs потрібні спеціальні програми, розробленого для даного явища і на основі деяких завісу
якості послуг (QoS) метрик. На відміну від провідних і мобільних бездротових мереж, WSNs
потрібно абсолютно інший вимір QoS через обмеження ресурсів і низька швидкість обчислень.
У мультимедійних WSNs передачі великого об'єму даних відео є важливим фактором для метрик QoS. Тому ефективних систем управління буфером потрібні для того, щоб збільшити
якість передачі даних. У роботі двох типів мультимедійних класів-відео і зображення були
проаналізовані і відносній моделі QoS були запропоновані. Основний вимірювання QoS метрики,
щоб зменшити ймовірність блокування прибуття пакетів. Крім того, точна формула для основний показник вимірювання QoS - ймовірність блокування пропонується. Ця модель дає нам
чітке розуміння того, відбір відповідних специфікації мікроконтролерів і приемопередатчиков.

УДК 656.7.052 (045)
Измерение QoS метрики мультимедийных классов трафика в беспроводных сенсорных сетях / Агасси Меликов, Анар Рустамов
WSNs требуются специальные приложения, разработанного для данного явления и на основе
некоторых занавес качества услуг (QoS) метрик. В отличие от проводных и мобильных беспроводных сетей, WSNs нужно совершенно другое измерение QoS из-за ограничения ресурсов и
низкая скорость вычислений. В мультимедийных WSNs передаче большого объема данных видео является важным фактором для метрик QoS. Поэтому эффективных систем управления
буфером требуются для того, чтобы увеличить качество передачи данных. В работе двух
типов мультимедийных классов-видео и изображения были проанализированы и относительной модели QoS были предложены. Основной измерения QoS метрики, чтобы уменьшить вероятность блокировки прибытия пакетов. Кроме того, точная формула для основной показатель измерения QoS - вероятность блокировки предлагается. Эта модель дает нам четкое
понимание того, отбор соответствующих спецификации микроконтроллеров и приемопередатчиков.

UDC 656.7.052 (045)
Measurement of QoS metric of multimedia traffic classes in wireless sensor networks /
Agassi Melikov, Anar Rustamov
WSNs require specific application designed for current phenomenon and based on some curtain
quality of services (QoS) metrics. Unlike wired and mobile wireless networks, WSNs need totally
different QoS measurement because of the resource limitation and low computational speed. In
multimedia WSNs transferring of big-size video data is important factor for QoS metrics. Therefore
effective buffer management systems are required in order to increase data transmission quality. In
the paper, two types of multimedia classes- video and picture were analyzed and relative QoS model
were proposed. The main measurement of the QoS metric is to decrease the probability of blocking of
arrival packets. Furthermore, exact formula for the main indicator of the QoS measurement Probability of Blocking is suggested. This model gives us clear understanding on selection of relevant
specification of the microcontrollers and transceivers.

УДК 004.7.052
Поповнення інформативності цифрового відео при спотворенні / Ассаул А. В.
Запропоновано інформаційну технлогію автоматизованого вилучення вад при обробці цифрового відео в режимі реального часу. Проведено апробацію технології для усунення стробоскопічного ефекту у відео, яке було отримано з беспілотного повітряне судна.

УДК 004.7.052
Пополнение информативности цифрового видео при искажении / Ассаул А. В.
Предложена информационная технлогии автоматизированного извлечения пороков при обработке цифрового видео в режиме реального времени. Проведена апробация технологии для
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устранения стробоскопического эффекта в видео, которое было получено с беспилотного воздушное судна.

UDC 004.7.052
Addition of informative digital video with distortion / Assaul A.V.
An automated information extraction tehnlohiyu defects in the processing of digital video in real time.
A testing technology to eliminate stroboscopic effect in the video, which was obtained from
UNMANNED aircraft.

УДК 629.78
Тенденції розвитку малих космічних апаратів дистанційного зондування землі /
Гудзенко А. В.
Розглянуто цільові завдання, області застосування супутників дистанційного зондування Землі, їх характеристики та основні напрямки розвитку.

УДК 629.78
Тенденции развития малых космических аппаратов дистанционного зондирования земли / Гудзенко А. В.
Рассмотрены целевые задачи, области применения спутников дистанционного зондирования
Земли, их характеристики и основные направления развития.

UDC 629.78
Trends in the development of small satellites remote sensing / Gudzenko A.V.
Considered targets, the application of remote sensing satellites of the Earth, their characteristics and
direction of development.

УДК 004.73(045)
Аналіз надлишковості протоколу стека TCP/IP / Дрововозов В.И., Хемраев А.К.
Проведено аналіз частки службової інформації в мережевому пакеті, що проходить через
стек протоколів TCP / IP, і виконана оцінка впливу розміру пакету і співвідношення службових
даних та корисного навантаження на продуктивність комп'ютерної мережі. Проаналізовано
можливі способи підвищення продуктивності комп'ютерних мереж і проблеми їх застосування
при використанні бездротових мережевих технологій.

УДК 004.73(045)
Анализ избыточности протокола стека TCP / IP / Дрововозов В.И., Хемраев А.К.
Проведен анализ доли служебной информации в сетевом пакете, проходящей через стек протоколов TCP / IP, и выполнена оценка влияния размера пакета и соотношение служебных данных и полезной нагрузки на производительность компьютерной сети. Проанализированы возможные способы повышения производительности компьютерных сетей проблемы их применения при использовании беспроводных сетевых технологий.

УДК 004.73(045)
Analysis of redundancy protocol stack TCP / IP / Drovovozov V.I., Hemraev A.K.
Analysis of share performance information in a network packet that passes through the protocol stack
TCP / IP, and the estimation of the impact and value pack size overhead and payload performance of
computer networks. The possible ways to improve the performance of computer networks and their
application problems using wireless networking.

УДК 519.218.82(045)
Метод чотирипараметричної оптимальної екстраполяціїї випадкових нестаціонарних процесів на фоні завад / Ігнатов В.О., Андреєв О.В., Андреєв В.І.
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Запропоновано новий метод чотирипараметричної екстраполяції випадкових нестаціонарних
процесів на фоні завад, який дозволяє по попереднім значенням процесу, що спостерігається,
та певній апріорній інформації щодо процесу, дозволяє екстраполювати п’яте значення нестаціонарного випадкового процесу.

УДК 519.218.82(045)
Метод четырехпараметричной оптимальной екстраполяциии случайных нестационарных процессов на фоне помех / Игнатов В.А., Андреев А.В., Андреев В.И.
Предложен новый метод чотирипараметричнои экстраполяции случайных нестационарных
процессов на фоне помех, который позволяет по предыдущим значением процесса, наблюдаемого и определенной априорной информации о процессе, позволяет экстраполировать пятый
значение нестационарного случайного процесса.

UDC 519.218.82(045)
Method of four parameter optimal extrapolation of random nonstationary proccesses in
noise media / Ignatov V.O., Andreev V.O., Andreev V.I.
A new method of non-stationary random chotyryparametrychnoyi extrapolation processes in the
background noise, which allows to process the previous value of the observed and some a priori
information about the process, allowing the fifth extrapolated value of non-stationary random process.

УДК 656.7.086 (45)
Концепція підвищення безпеки польоту шляхом застосування бортової
інтелектуальної інтегрованої системи управління в особливих ситуаціях у польоті
/ Казак В.М., Тачинина Е.Н., Тачинин Е.В.
Запропоновано структуру бортовий інтелектуальної інтегрованої системи управління літаком, яка дозволить вирішувати завдання прогнозування розвитку польотних ситуацій, їх аналізу, видачі екіпажу однозначних і своєчасних рекомендацій, необхідних для запобігання переходу
нештатної ситуації в аварійну і катастрофічну.

УДК 656.7.086 (45)
Концепция повышения безопасности полета путем применения бортовой интеллектуальной интегрированной системы управления в особых ситуациях в полете /
Казак В.Н., Тачинина Е.Н., Тачинин Е.В.
Предложена структура бортовой интеллектуальной интегрированной системы управления
самолетом, которая позволит решать задачи прогнозирования развития полетных ситуаций,
их анализа, выдачи экипажу однозначных и своевременных рекомендаций, необходимых для
предотвращения перехода нештатной ситуации в аварийную и катастрофическую.

УДК 656.7.086 (45)
Improving Security Concept Airplane own way of application bortovoy intellectual
yntehryrovannoy management system in osobыh situations in the field / Kazak V.M.,
Tachynyna EN, Tachynyn E.V.
A structure of an integrated system of intelligent on-board control of the aircraft, which will solve the
problem of forecasting the development of flight situations, analysis, delivery crew unambiguous and
timely guidance needed to prevent the transition to contingency emergency and catastrophic.

УДК 681.54: 621.313 (045)
Управління динамічними режимами асинхронного електроприводу з підвищеним
пусковим моментом / Красношапка Н. Д.
Розглянуто питання управління динамічними режимами асинхронних електроприводів при
обмеженні величини споживаного при пуску струму. Проаналізовано показники пускових
режимів при використанні серійного двигуна і машини з підвищеним пусковим моментом.

УДК 681.54: 621.313 (045)
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Управление динамическими режимами асинхронного электропривода с повышенным пусковым моментом / Красношапка Н.Д.
Рассмотрены вопросы управления динамическими режимами асинхронных электроприводов
при ограничении величины потребляемого при пуске тока. Проанализированы показатели пусковых режимов при использовании серийного двигателя и машины с повышенным пусковым
моментом.

УДК 681.54: 621.313 (045)
Control of dynamic modes of asynchronous motor with high starting torque /
Krasnoshapka N.D/
The problems of control of dynamic regimes of induction motor drives while limiting the power
consumption of current during start-up. Indexes of starting modes when using a production engine
and cars with high starting torque.

УДК 004.056.53
Оптимальний графічний формат стеганозахисту / Луцький М.Г.
Визначено оптимальніший графічний формат файлу для реалізації стеганографічної системи.
Сформовано графічні залежності відхилень структурних ознак контейнера-оригінала від контейнера-результату.

УДК 004.056.53
Оптимальный графический формат стеганозащиты / Луцкий М.Г.
Определены оптимальный графический формат файла для реализации стеганографической
системы. Сформирован графические зависимости отклонений структурных признаков контейнера-оригинал от контейнера-результата.

UDC 004.056.53
The optimal graphic format stehanozahystu / Lutsky M.G.
Determined optimal graphic file format for implementing steganographic system. Formed image
variations depending on the structural characteristics of the original container-container-results.

УДК 681.3.068
Порівняльний аналіз структурних характеристик чітких і нечітких множин / Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю., Минаева Ю.И.
Розглядаються питання моделювання НМ 2-адические моделями. Показано можливість раціонального визначення ФП в ситуаціях, де відсутня попередня інформація за рахунок облік внутрішньої структури об'екта.Структурірованіе НМ 2-адические моделями дозволяє використовувати при прийнятті рішень їх візуалізаційні можливості, в ряді випадків НМ і універсум, на
якому задано НМ, має практично збігаються фрактальні характеристики (структури). Цю
обставину можна використовувати при реалізації нечітких висновків і прийнятті наближених
рішень.

УДК 681.3.068
Сравнительный анализ структурных характеристик четких и нечетких множеств
/ Минаев Ю.Н., Филимонова О.Ю., Минаева Ю.И.
Рассматриваются вопросы моделирования НМ 2-адическими моделями. Показана возможность рационального определения ФП в ситуациях, где отсутствует предшествующая информация за счет учет внутренней структуры объекта. Структурирование НМ 2-адическими
моделями позволяет использовать при принятии решений их визуализационные возможности,
в ряде случаев НМ и универсум, на котором задано НМ, имеет практически совпадающие
фрактальные характеристики (структуры). Это обстоятельство можно использовать при
реализации нечетких выводов и принятии приближенных решений.

UDC 681.3.068
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Comparative analysis of the structural characteristics of clear and fuzzy sets / Minaev
Yu. N, Filimonova O.Yu., Minaeva J.I.
The problems of modeling NM 2-adic models. The possibility of a rational determination of the phase
transition in situations where there is no prior information due consideration of the internal structure
of obekta.Strukturirovanie NM 2-adic models can be used in deciding their imaging capabilities, in
some cases, minorities and the universe on which a HM is practically identical fractal Attribute
(structure). This fact can be used to implement the findings and decision of fuzzy approximate
solutions.

УДК 621.314:621.391
Розробка математичних моделей для характеристики технічного стану вузлів електроенергетичного обладнання / Нечипорук В.В.
Описана процедура побудови математичних моделей для дослідження технічного стану вузлів
електроенергетичного обладнання. Викладено основні методи.

УДК 621.314:621.391
Разработка математических моделей для характеристики технического состояния
узлов электроэнергетического оборудования / Нечипорук В.В.
Описанна процедура построения математических моделей для исследования технического состояния узлов электроэнергетического оборудования. Изложены основные методы.

UDC 621.314:621.391
Development of mathematical models to describe the technical components of the
electric power equipment / Nechyporuk V.V.
We describe a procedure for constructing mathematical models for the study of technical state of
nodes electricity equipment. The basic methods.

УДК 681.5.083(045)
Особливості побудови узагальненої логічної моделі діагностування складних систем / Нечипорук Є.П.
Описана процедура побудови узагальненої логічної моделі діагностування складних технічних
систем з великою кількістю станів в умовах виникнення побічних ефектів зовнішніх впливів на
об'єкт діагностування.

УДК 681.5.083(045)
Особенности построения обобщенной логической модели диагностирования сложных систем / Нечипорук Е.П.
Описана процедура построения обобщенной логической модели диагностирования сложных
технических систем с большим числом состояний в условиях возникновения побочных эффектов внешних воздействий на объект диагностирования.

UDC 681.5.083(045)
Features of the generalized model of logical diagnosis of complex systems /
Nechiporuk E.P.
The procedure for constructing a generalized logical model of diagnosing complex technical systems
with a large number of states in terms of side effects of external influences on the subject of diagnosis.

УДК 004.942(045)
Алгоритм розпізнавання фрагментів зоряного неба / Опанасенко В.М., Каспаревич А.А., Шевчук К.І.
Запропоновано алгоритм розпізнавання фрагментів зоряного неба повзучим вікном (одиничним
та широкоформатним) для визначення частини космічного простору, зображеного на знімку.

УДК 004.942(045)
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Алгоритм распознавания фрагментов звездного неба / Опанасенко В.Н., Каспаревич А.А., Шевчук К.И.
Предложен алгоритм распознавания фрагментов звездного неба ползучим окном (единичным и
широкоформатным) для определения части космического пространства, изображенного на
снимке.

UDC 004.942(045)
Algorithm for the recognition of fragments of the sky / Opanasenko VM Kasparevych
A.A., Shevchuk K.I.
The algorithm for recognizing pieces of the sky creeping window (single and widescreen) for
determination of the space shown in the picture.

УДК 621.396.946
Аналіз алгоритмів множинного доступу до каналів супутникового зв’язку / Одарченко Р.С., Полігенько О.О., Потапов В.Г.
У роботі розглянута концепція побудови та викориcтання інтегральної мережі авіаційного
електрозв’язку для обcлуговування повітряного руху, множинний доступ (МД) доcтуп у авіаційних мобільних cиcтемах cупутникового зв’язку. Були доcліджені протоколи МДКЗ. Запропонована модель встановлення ефективності протоколів МД. По цій моделі був встановлений
найефективніший серед розглянутих протокол МДКЗ

УДК 621.396.946
Анализ алгоритмов множественного доступа к каналам спутниковой связи / Одарченко Р.С., Полигенько А.А., Потапов В.Г.
В работе рассмотрена концепция построения и викориcтання интегральной сети авиационной
электросвязи для обcлуговування воздушного движения, множественный доступ (МД) доcтуп
в авиационных мобильных cиcтемах Спутниковое связи. Были доcлиджени протоколы МДКЗ.
Предложенная модель установления эффективности протоколов МД. По этой модели был
установлен эффективный среди рассмотренных протокол МДКЗ.

UDC 621.396.946
Analysis of algorithms for multiple access channels satellite / Odarchenko R.S.,
Polihenko A.A., Potapov V.G.
The paper examined the concept of building and vykoryctannya integrated network for
telecommunications obcluhovuvannya aviation air traffic multiple access (MD) doctup in aviation
cyctemah cuputnykovoho mobile communications. There were reports doclidzheni MDKZ. The model
setting performance protocols MD. For this model was set considered among the most effective
protocol MDKZ.

УДК 681.5:61
Застосування оптико-електронних технологій для оброблення біомедичних зображень шляхом формування інформаційних ознак / Павлов С.В., Азаров О.Д., Вовкотруб Д. В., Бабюк Н.П.
Проаналізовано низку сучасних методів та алгоритмів обробки зображень, а саме: фільтра
Кірша, нелінійних фільтрів Роберта та Собела, методів Уолесса та SUSAN, а також реалізовано програмне забезпечення для застосування цих методів на прикладі томограм ока отриманих за допомогою оптичного когерентного томографа.

УДК 681.5:61
Применение оптико-электронных технологий для обработки биомедицинских изображений путем формирования информационных признаков / Павлов С.В., Азаров А.Д., Вовкотруб Д.В., Бабюк Н.П.
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Проанализированы ряд современных методов и алгоритмов обработки изображений, а именно: фильтра Кирша, нелинейных фильтров Роберта и Собела, методов Уолесс и SUSAN, а также реализовано программное обеспечение для применения этих методов на примере томограмм глаза полученных с помощью оптического когерентного томографа.

UDC 681.5:61
Application of optoelectronic technologies for processing of biomedical images by
creating information signs / Pavlov S.V., Azarov O.D., Vovkotrub D.V., Babyuk N.P.
Analyzed a number of modern methods and algorithms of image processing, namely Kirsch filter,
nonlinear filter and Robert Sobel, methods and Uolessa SUSAN, and implemented the software for the
application of these methods on the example of the eye tomograms obtained by optical coherence
tomography.

УДК 519.711.3:62.515
Порівняння засобів вирішення завдань управління літальними апаратами / Печурін Н.К., Кондратова Л.П., Печурін С.М., Яценко М.М.
Проведено аналіз чисельних методів розв’язання задач керування літальними апаратами,
що описуються диференціальними рівняннями, з методом аналогового моделювання відносно
точності та тривалості обчислень. У прикладі задачі навігації з системою диференціальних
рівнянь 2-го порядку за похибкою обчислень метод моделювання на аналогових обчислювальних
машинах (АОМ) 2-го покоління не поступився методу Рунге-Кутта 4-го порядку, що характеризується найбіьш високою точністю. Час розв’язання вказаних задач методом моделювання
на удосконалених аналого-обчислювальних комплексах 3-го покоління є співмірним зі швидкодією комп'ютера з тактовою частотою до 1,0 ГГц.

УДК 519.711.3:62.515
Сравнение средств решения задач управления летательными аппаратами / Печурин Н.К., Кондратова Л.П., Печурин С.Н., Яценко Н.Н.
Проведен анализ численных методов решения задач управления летательными аппаратами,
описываемых дифференциальными уравнениями, с методом аналогового моделирования относительно точности и продолжительности вычислений. В примере задачи навигации с системой дифференциальных уравнений 2-го порядка по погрешностью вычислений метод моделирования на аналоговых вычислительных машинах (АВМ) 2-го поколения не поступился метода
Рунге-Кутта 4-го порядка, характеризуется найбиьш высокой точностью. Время решения
указанных задач методом моделирования на усовершенствованных аналого-вычислительных
комплексах 3-го поколения является соразмерным с быстродействием компьютера с тактовой частотой до 1,0 ГГц.

UDC 519.711.3:62.515
Comparison funds management solutions problems letatelnыmy apparatus / Pechuryn
N.K., Kondratova L.P., Pechuryn S.N., Yatsenko N.N.
The analysis of numerical methods for solving problems of control aircraft described by differential
equations, the method of analog modeling the accuracy and length calculations. In the example
problems navigating the system of differential equations of 2nd order with error calculation method
for modeling analog computers (AOM) 2nd Generation did not yield Runge-Kutta 4th order,
characterized naybish high accuracy. Time solve these problems by modeling on advanced analogcomputing complexes 3rd generation is comparable to the speed of a computer with a clock speed to
1.0 GHz.

УДК 004.021
Multi-gpu алгоритм оцінки взаємної інформації на основі В-сплайн функції / Стіренко С.Г., Грубо П.В.
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Представлений новий підхід до прискорення методу оцінки взаємної інформації, заснованому
на B-сплайн функції, за допомогою графічних прискорювачів. Для отримання ефективного відображенням-ня на цей тип архітектури, була використана модель програмування Compute
Unified Device Architecture (CUDA) для розробки та реалізації нового розподіленого алгоритму,
заснованого на CUDA-MI. Запропонована реалізація показала прискорення до 224 разів при використанні подвійної точності на 4 GPU у порівнянні з багатопотокової реалізацією на чотириядерних процесорі для великих наборів даних. Отримані результати використовувалися для
генерації кореляційних матриць траєкторій руху молекул складних білків. Порівняння з існуючими методами, включаючи g_corellation показало підвищення якості отримання матриць кореляцій за менший час.

УДК 004.021
Multi-gpu алгоритм оценки взаимной информации на основе В-сплайн функции /
Стиренко С.Г., Грубый П.В.
Представлен новый подход к ускорению метода оценки взаимной информации, основанном на
B-сплайн функции, при помощи графических ускорителей. Для получения эффективного отображе-ния на этот тип архитектуры, была использована модель программирования Compute
Unified Device Architecture (CUDA) для разработки и реализации нового распределенного алгоритма, основанного на CUDA-MI. Предложенная реализация показала ускорения до 224 раз при
использовании двойной точности на 4 GPU по сравнению с многопоточной реализацией на четырехядерном процессоре для больших наборов данных. Полученные результаты использовались для генерации корреляционных матриц траекторий движения молекул сложных белков.
Сравнение с существующими методами, включая g_corellation показало повышение качества
получения матриц корреляций за меньшее время.

UDC 004.021
Multi-gpu algorithm for assessment of the mutual information based on B-spline
functions / Stirenko S.G., Rough P.V.
A new approach to accelerate the evaluation of mutual information method based on B-spline
function, using the graphics accelerator. For efficient mapping of this type of architecture,
programming model was used Compute Unified Device Architecture (CUDA) to design and
implement new distributed algorithm based on CUDA-MI. The proposed implementation has
shown speed up to 224 times using double precision on 4 GPU compared to a multi-threaded
implementation of quad-processor for large data sets. The results were used to generate
correlation matrices trajectories complex protein molecules. A comparison with existing
methods, including g_corellation showed an increase in the quality of the resulting matrix of
correlations in less time.
УДК 004.93'12
Математична модель розташування елементів обличчя на фотознімку / Федоров Д.М.
Проаналізовано моделі обличчя, які складаються з різних конфігурацій контрольних точок. Виявлено, що на сьогодні не побудовано єдиної моделі, яка б найбільш повно описувала обличчя та
розташування окремих його компонентів і спрощувала б їх розпізнавання. Запропоновано алгоритм побудови математичної моделі обличчя, яка складається з областей можливого розташування контрольних точок, що дозволить обчислити імовірність належності точок з цих
областей до границь обличчя та його компонентів.

УДК 004.93'12
Математическая модель расположения элементов лица на фотографии / Федоров Д.Н.
Проанализированы модели лица, которые состоят из различных конфигураций точек. Выявлено, что на сегодня не построено единой модели, которая бы наиболее полно описывала лица и

Проблеми інформатизації та управління, 1(41)’2013

117

расположение отдельных его компонентов и упрощал бы их распознавания. Предложен алгоритм построения математической модели лица, состоящая из областей возможного расположения точек, что позволит вычислить вероятность принадлежности точек из этих областей к границам лица и его компонентов.

UDC 004.93'12
Mathematical model of the elements of the face in the photograph / Fedorov D.N.
The analysis model faces which consist of various configurations of control points. We found that at
present no single model is built, which would more fully describe the location of the face and its
individual components and simplified to their recognition. An algorithm for constructing a
mathematical model of the face, which consists of the areas of locating control points that will
calculate
the
probability
of
membership
points
from
these
areas
to the boundary face and its components.

УДК 621.004.627(045)
Автоматизоване
стиснення
аерофотознімків
на
основі
нелінійного
багатомасштабного розкладу / Шутко В.М., Колганова О.О., Ковтонюк І.Ю.,
Савченко О.В.
Стаття присвячена розробці автоматизованого методу стиснення аерофотознімків на основі
нелінійного багатомасштабного розкладу та розкриті його переваги у порівнянні з вейвлетаналізом.

УДК 621.004.627(045)
Автоматизированное сжатия аэрофотоснимков на основе нелинейного
многомасштабного расписания / Шутко В.Н., Колганова А.А., Ковтонюк И.Ю.,
Савченко А.В.
Статья посвящена разработке автоматизированного метода сжатия аэрофотоснимков на
основе нелинейного многомасштабного расписания и раскрыты его преимущества по
сравнению с вейвлет-анализом.

UDC 621.004.627(045)
Automated aerial compression based on nonlinear multiple scale expansion / Shutko
V.M., Kolganova O.O., Kovtonyuk I.Yu., Savchenko A.V.
Paper develops automated aerial compression method based on nonlinear multiple scale expansion
and opened its advantages over the Wavelet Analysis.
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Правила представлення і оформлення публікацій
Зміст статей повинен бути присвяченим актуальним науковим проблемам. Статті при
цьому повинні мати такі необхідні елементи:
- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми,
котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті та постановка завдань або питань, які вирішуються цією
публікацією;
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
Мінімальний обсяг статті: 4 сторінки. Пропонуємий редакційною колегією обсяг: 6-10
сторінок. Мова публікацій може бути українською, російською, англійською. Остання сторінка
тексту завжди повинна бути заповнена не менш як на дві третини.
Статтю, надруковану на білому папері формату А4, подають відповідальному секретарю
редакційної колегії з такими документами:
1) актом експертизи, завіреним печаткою;
2) рецензією з зазначенням наукового ступеня рецензента, вченого звання, посади, місця
роботи (без скорочень), завіреною печаткою;
3) відомостями про авторів українською, російською, англійською мовами: прізвище,
ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень),
службова й електронна адреси, службовий, домашній і мобільний номери телефонів (окремий
файл і надрукована сторінка);
4) анотаціями з прізвищами авторів і назвою статті українською, російською,
англійською мовами;
УДК 004.415 (045)
Методика
визначення
релевантості
текстових
висловів
в
інформаційних
системах / Бадьоріна Л.М.
Запропонована методика оцінювання відповідності текстових відповідей за допомогою
лінгвістичної технології, яка дозволяє визначити співвідношення між термінами.
УДК 004.415 (045)
Методика определения релевантности текстовых выражений в информационных
системах / Бадерина Л.Н.
Предложена методика оценки текстовых ответов с помощью лингвистической технологии,
которая позволит определить соотношение между терминами.
УДК 004.415 (045)
Definition of relevance of text expressions in information systems / Badyoryna L.
In the article we offer a model of calculation of a ratio parameter (relevance) of meaningful
terms of reference definition in answers. Here is given an example of the calculation of a numerical
synonymic parameter of meaningful terms.
5) індексом УДК з підписом бібліографа-класифікатора і штампом НТБ;
6) диском зі статтею, відомостями про авторів, анотаціями.
До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором.
Статтю слід набирати через один інтервал в такому порядку:
Формат А4 (210х297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін.
УДК шрифт Times New Roman 12.
Прізвища, ініціали, наукові ступені авторів
(Times New Roman 12).
НАЗВА
(шрифт Times new roman (Bold) 14).
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Назва організації
(шрифт Times New Roman (Bold) 12).
Текст анотації: мовою статті, шрифт Times New Roman 11 Italic (з відступами зліва і
справа по 0,5 см)
Заголовки: Arial (Bold Italic) 12.
Текст статті виконується у форматі А4
(210x297 мм) с полями 2,5 cм з усіх сторін у
дві колонки шириною по 7,7 см. Основний
шрифт Times New Roman 12 с одинарним
інтервалом.

∆τ r =

1
2 (1− H )

ρr

(1 − ρ or )

H
1− H

1
2 ( 1− H )

− ρ or

Відступ першої строки – 1 см.
Вирівнювання по ширині. Сторінки не
нумерувати. Обов'язково використовувати
режим автоматичної розстановки переносів.
Великі формули, рисунки тощо дозволяється
виконувати не в колонках.

H

(1 − ρ r ) 1−H
H

λ ((1 − ρ r )(1 − ρ or ))1−H

Рис. 1. Назва
Таблиця 1. Назва

Графічний матеріал (малюнки, схеми
та ін.) рекомендується виконувати в форматі
gif, jpg або bmp тільки як контрастні
монокольорові (без напівтонів), розміром не
менш 60x60 мм. Використання закладеної
графіки MS Word не допускається. Під
кожним малюнком має бути номер і назва
(шрифт Times New Roman 11, центрувати).
Таблиці повинні також мати номер і назву
(над таблицею, по лівому краю, шрифт Times
New Roman 11).
Таблиця 2. Назва

Список літератури
1. Має відповідати вимогам ГОСТ 7.184. Шрифт Times New Roman 12. Прізвища та
ініціали
авторів
літературних
джерел
набирають курсивом. Бібліографічні записи
мають бути пронумеровані й мати посилання
на джерела в тексті статті в квадратних
дужках.
Формули
повинні
виконуватись
редакторі Microsoft Equation, математичні
символи не повинні значно відрізнятися по
розміру від основного тексту.

w = a 0 [ y 0 (t ) − y 0 (t − τ )] + a1ty 0 (t ) −
− a1 [(t − τ ) y 0 (t − τ ) + τy 0 (t − τ )].

Рис. 2. Назва
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